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Amadeu Borges
Diretor

a lição que insistimos  
em não querer aprender

No mês em que se contam 4 anos após a tragédia de Pedrógão Grande, lê-se, na comunicação 
social, que partículas deste incêndio foram detetadas nos Alpes Suíços1. A tragédia assolou o país e 
evidenciou que, por muito que custe aceitar, estamos muito longe de sermos capazes de uma ges-
tão florestal capaz de evitar, sejam quais foram as causas, tragédias desta natureza.

Em 4 anos, muito se escreveu sobre a tragédia. 
Diversas boas iniciativas foram lançadas e outras, 
sem qualquer mérito,  permitiram  situações de 
suspeita de má aplicação de apoios.

Sem espaço para qualquer dúvida, nenhum 
valor poderá ser atribuído à perda de uma vida 
humana e esta sentença deveria ter sido o mote 
para uma nova política em torno da gestão e 
ordenamento florestal, bem como de respon-
sabilização dos que permitem ou potenciam a 
ocorrência de incêndios.
Quatro anos volvidos, questiona-se sobre o 

que efetivamente se aprendeu e sobre o que foi 
feito para contrariar esta situação.
Medidas avulsas e muitas vezes sem conse-

quências, colocam-nos num cenário de perigo 
iminente de repetição, em qualquer ponto deste 
nosso país.

Ressalvando, novamente, que uma vida não 
tem valor e que este aspeto deveria ter aberto 
bem os olhos para quem governa os destinos de 
Portugal, através da adoção de medidas duras e 
eficazes, outras questões devem ser colocadas, 
que sendo de valor inferior, não devem ser pos-
tas de parte e esperarmos que a memória dos 
portugueses seja curta.
A área consumida, só por este incêndio, foi de 

501 quilómetros quadrados, com emissão total 
de 203,5 toneladas de carbono negro. Assim é 
neste como em todos os incêndios que ocorrem 
em Portugal. Tudo somado, são muitos quilóme-
tros quadrados de riqueza (paisagem natural e 
não só), que se perdem e muitas toneladas de 
carbono que são emitidas. Adicionam-se as vidas 
e as expectativas perdidas, para as quais nenhum 
valor pode ser considerado.
Será que já alguém se deu ao trabalho de con-

tabilizar o verdadeiro custo de um incêndio? É que 
para  além do  valor que  se perde em floresta, 
deverão ser, também, adicionados todos os custos 

1 www.publico.pt/2021/06/17/local/noticia/particulas-incen-
dio-pedrogao-detectadas-alpes-suicos-1966780

indiretos, como, por exemplo, a perda na imagem 
do país que terá um reflexo negativo no turismo 
ou o trabalho e operação dos bombeiros (que 
são os únicos heróis nesta história tão negra de 
Portugal). Quanto vale o valor da perda em recur-
sos endógenos irrecuperáveis ou da energia sem 
que esta tenha realizado qualquer trabalho útil? 
Feitas as contas, os incêndios florestais, num país 

com tantas necessidades, deveriam ser evitados, 
através de políticas assertivas e a todo o custo.
Muito se tem falado sobre as alterações cli-

máticas e das medidas que a sua reversão exige. 
É  assunto  diário.  E  as  emissões  de  carbono 
resultantes de um  incêndio, será que não con-
tribuem para as alterações climáticas? Pelo que 
se vê, quando partículas do incêndio de Pedro-
gão Grande são encontradas nos Alpes Suíços, 
parece que a resposta está dada.

Após quatro anos, parece que não aprendemos 
a lição. Falamos de energia, de emissões de car-
bono, mas parece que estamos a ver a “pulga em 
cima do elefante”. 
Que importa falarmos das emissões produzidas 

pelos combustíveis fósseis, quando esquecemos 
que os nossos recursos endógenos, com possibi-
lidade de serem convertidos em energia, ardem?
Que importa falarmos de investimentos avul-

tados na área da energia, quando não valorizamos 

os nossos recursos florestais de  forma correta, 
sendo que, para isso, está na hora de haver uma 
gestão florestal integrada, que permitisse a dimi-
nuição dos  incêndios florestais e a valorização 
energética dos sobrantes da floresta?
Que  importa entoarmos cânticos de vitória 

porque se encerrou, com anos de atraso, uma 
central  termoelétrica  a  carvão, mas  deixamos 
que a floresta arda de forma descontrolada?
Que importa todas as políticas para a diminui-

ção do risco de incêndio, quando as consequên-
cias não se traduzem em igual medida à perda 
resultante?

Deixo estas questões com alguma tristeza que 
não precisarei de explicar. Quantos anos mais 
vão ser necessários para que não aconteçam tra-
gédias semelhantes, esperando que a perda de 
vidas nunca mais ocorra?

Por último, uma preocupação. Porque será que 
são publicadas tantas notícias de tantos inves-
timentos, alguns milionários, financiados por 
dinheiros públicos, em prol do turismo e de uma 
ou outra área com pseudo-potencial turístico 
(muitas  vezes  em  aspetos  supérfluos,  embora 
realizados em áreas florestais) e não se vêm notí-
cias de investimentos realizados em prol de uma 
gestão e ordenamento florestal cuidada e mitiga-
dora dos incêndios florestais? 
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ESTATUTO EDITORIAL

TÍTULO
“renováveis magazine” – revista técnico-profissional.
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ESTRUTURA REDATORIAL
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Coordenador Editoral – Profissional no ramo 
de engenharia afim ao objeto da revista.
Conselho Redatorial – Órgão de consulta e seleção 
de conteúdos.

Colaboradores – Investigadores e técnicos profissionais 
que exerçam a sua atividade no âmbito do objeto editorial, 
instituições de formação e organismos profissionais.

SELEÇÃO DE CONTEÚDOS
A seleção de conteúdos é da exclusiva responsabilidade 
do Diretor, apoiada pelo Conselho Editorial. O noticiário 
técnico-informativo é proposto pelo Coordenador 
Editorial. A revista poderá publicar peças noticiosas 
com caráter publicitário nas seguintes condições:
› identificadas com o título de Publi-Reportagem;
›  formato de notícia com a aposição no texto 

do termo Publicidade.

ORGANIZAÇÃO EDITORIAL
Sem prejuízo de novas áreas temáticas que venham a ser 
consideradas, a estrutura de base da organização editorial 
da revista compreende:

› Sumário
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› Links 
› Publicidade

ESPAÇO PUBLICITÁRIO
A Publicidade organiza-se por espaços de páginas e 
frações, encartes e Publi-Reportagens. A Tabela de 
Publicidade é válida para o espaço económico europeu. 
A percentagem de Espaço Publicitário não poderá 
exceder 1/3 da paginação; A direção da revista poderá 
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›  A mensagem não se coadune com o seu objeto 
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›  O anunciante indicie práticas danosas das regras 
de concorrência, não cumprimento dos normativos 
ambientais e sociais.
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revisão da regulamentação 
para o autoconsumo abre portas 
às Comunidades de Energia Renovável

Em maio de 2021 assistimos a importantes avanços no setor 
da eletricidade renovável em Portugal, pela revisão do regu-
lamento para o Autoconsumo de Energia Elétrica. O setor vê 
finalmente introduzidas alterações à regulamentação nacio-
nal, que permitem dinamizar outras modalidades de auto-
consumo dando um passo mais à frente na transposição da 
visão europeia, assegurando o direito dos autoconsumidores 
poderem produzir, armazenar, partilhar e vender eletricidade.
Passam a estar definidas as bases regulamentares para a 

integração de dispositivos de armazenamento de energia 
renovável em sistemas de autoconsumo com ligação à rede 
elétrica de serviço público, uma solução que abre portas 
para a participação ativa dos cidadãos na transição climática 
e energética, quer individualmente, quer por partilha através 
de um sistema de autoconsumo coletivo ou através de uma 
comunidade energética.
A integração destes novos intervenientes vem também 

ajudar  no  cumprimento  das  exigências  da Diretiva  das 
Energias Renováveis  relativa ao desempenho energético 
dos edifícios, que define que os edifícios novos devem ter 
necessidades quase nulas de energia e que se deve facilitar 
a transformação rentável dos edifícios existentes em edifí-
cios com necessidades quase nulas de energia.

Acrescenta-se ainda que para promover a integral partici-
pação ativa dos consumidores falta eliminar as barreiras ao 
nível da adequação e regulamentação do mercado de ser-
viços de sistema. Desta forma pode ser criada uma abertura 
para a implementação de novos modelos de negócio e des-
bloqueadas novas fontes de receita para os participantes. 
Deverá ser dada a oportunidade aos serviços de agrega-
ção de prestarem serviços de sistema essenciais para a esta-
bilidade, adequação e adaptação da rede elétrica ao novo 
paradigma energético, de forma custo-eficaz, ou seja, des-
bloqueando a sua total potencialidade no que será o papel 
da geração distribuída no futuro, sem onerar os sistemas.
Para além disso, este regulamento traz clarificações muito 

úteis, nomeadamente o facto de um autoconsumidor poder 
participar numa Comunidade de Energia Renovável (CER) 
enquanto consumidor e/ou enquanto produtor, depen-
dendo do sentido do fluxo de eletricidade medido a cada 
15 minutos. Estabelece ainda as regras para partilha da ele-
tricidade produzida pelas instalações de produção e sis-
temas de armazenamento integrados num Autoconsumo 
Coletivo (ACC), assim como para os encargos e receitas da 
injeção na rede e venda em mercado.

São permitidas duas abordagens distintas para a partilha 
em ACC, quer através de coeficientes fixos; quer através 
de coeficientes proporcionais, calculados em proporção dos 
consumos medidos a cada 15 minutos. A par destas soluções 
está previsto o teste a novas regras de partilha por parte do 
Operador de Rede, que deverá avaliar a implementação de 
modelos inovadores, nomeadamente baseados em algorit-
mos hierárquicos e em coeficientes dinâmicos de partilha.

O regulamento dá ainda abertura ao desenvolvimento de 
projetos-piloto que visem testar a viabilidade técnica e eco-
nómica de inovações tecnológicas a enquadrar no setor do 
autoconsumo ou CER, abrindo portas regulatórias para a 
sua implementação.

Contudo, existe ainda um longo caminho a percorrer para 
garantir um enquadramento jurídico e de mercado encora-
jador e justo para todos os intervenientes. De acordo com 
o atual regime regulamentar, os sistemas de armazenamento 
são vistos como instalações de produção ou consumo con-
soante o comportamento dominante do armazenamento 
em cada período quarto-horário. Sendo que do ponto de 
vista tarifário é exigido o pagamento das tarifas de acesso à 
rede, quer na extração quer na injeção de eletricidade no 
armazenamento.
Esta situação é totalmente inaceitável e contrária às dis-

posições impostas pela Diretiva Europeia das Energias 
Renováveis, e cria condições diferenciadas que podem afe-
tar a competitividade dos sistemas na prestação de servi-
ços à rede, quando comparados com as hidroelétricas com 
bombagem, que não são sujeitas ao pagamento de tarifa de 
acesso à rede para o consumo.
Para além disso, é importante sublinhar que a metodologia 

de partilha selecionada incide sobre o sistema de armazena-
mento. Por exemplo, no caso de uma partilha proporcional, 
a eletricidade produzida pelas instalações de produção é dis-
tribuída proporcionalmente entre as instalações de consumo 
e armazenamento, o que impõe limitações aos autoconsumi-
dores na gestão otimizada dos sistemas de armazenamento, 
impedindo-os de participar livremente nos mercados de ele-
tricidade, o que poderia contribuir para assegurar a rentabi-
lidade dos projetos de autoconsumo com armazenamento.

A revisão deste regulamento constituía ainda uma opor-
tunidade, não aproveitada, para fundamentar e aprofundar 
conceitos que foram vagamente ou insuficientemente des-
critos no Decreto-Lei n.º 162/2019. Nomeadamente, con-
ceitos como a “rede interna” e a sua relação e alinhamento 
com definições já estabelecidas em legislação nacional, como 
é o caso da “rede de distribuição fechada”, introduzida pelo 
Decreto-Lei n.º 215-A/2012. Teria sido igualmente opor-
tuna a fundamentação de soluções como a “comercializa-
ção entre pares”, para a qual fica ainda por clarificar o modo 
como esta será operacionalizada.

Existe, por tanto, um leque de medidas, soluções e 
melhorias que devem ainda ser implementadas, contudo, 
nesta fase é essencial eliminar as barreiras ao nível da ope-
racionalização e  ir ganhando experiência, e mantendo o 
regulamento um elemento dinâmico que vai sendo corri-
gido com aprendizagem do setor. Destaca-se por último, 
que os desenvolvimentos têm sido positivos, continuando 
Portugal a caminhar no sentido da democratização e des-
carbonização do setor energético, e de uma transição justa 
e sustentável. 

Madalena Lacerda

APREN – Associação 
Portuguesa de Energias 
Renováveis

Tel.: +351 213 151 621
comunicacao@apren.pt.
www.apren.pt
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espaço apese

a revisão do regime jurídico dos contratos 
de gestão de eficiência energética

No passado dia 15 de julho foi publicado o Decreto-Lei n.º 50/2021 que estabelece 
o regime jurídico dos contratos de gestão de eficiência energética a celebrar entre o 
Estado e as empresas de serviços de energia. Este Decreto-Lei revoga o Decreto-Lei 
n.º 29/2011 que não teve qualquer impacto efetivo na promoção da eficiência energé-
tica no setor dos edifícios da administração pública. Efetivamente este modelo de con-
trato foi apenas utilizado, já com alguma consistência nos últimos anos, pelas autarquias 
locais no âmbito de projetos de iluminação pública. 

Pese embora o objetivo desta revisão jurídica de “simplificar a formação do contrato, redu-
zindo a carga burocrática a suportar por empresas e particulares que pretendam colaborar com 
os serviços e organismos da Administração Pública” seja algo que a APESE – Associação Por-
tuguesa de Empresas de Serviços de Energia tenha defendido junto das autoridades nos 
últimos anos, foi com surpresa que fomos informados da publicação desta revisão pois, as 
empresas de serviços de energia, não participaram em qualquer consulta pública ou foram 
convidadas a apresentar contributos para a revisão. Salientamos que a APESE tem partici-
pado ativamente em todas as consultas públicas pois consideramos que a visão das empre-
sas do setor que estão no terreno é fundamental à eficácia dos processos. 

Um dos pontos que levanta algumas dúvidas prende-se com a consideração de um 
prazo contratual nunca inferior a 15 anos. Não é claro o intuito do legislador em limitar o 
prazo mínimo quando há projetos cujo retorno é certamente inferior. 
Foi  também  instituída uma significativa e efetiva  transferência do risco para a ESE, 

devendo ser claramente identificada contratualmente. Esta medida pretende que os ris-
cos sejam repartidos entre as partes, de acordo com a sua capacidade ou vocação para 
os gerir, por forma a evitar a criação de riscos que não tenham adequada justificação na 
redução significativa de outros riscos já existentes.
Um outro aspeto agora considerado no novo Decreto-Lei é a possibilidade de arma-

zenamento e venda de excedente a terceiros de energia, por parte das ESE, sendo que 
os benefícios deverão ser partilhados com a entidade adjudicante, nos termos acorda-
dos no contrato celebrado.
O Decreto-Lei prevê a publicação em 90 dias após a entrada em vigor das novas regras, 

das peças tipo para os procedimentos de formação de contratos de eficiência energé-
tica, duas peças de crucial  importância no processo. A APESE, enquanto representante 
das principais ESE nacionais, demostra a sua disponibilidade para colaborar no processo, 
estado disponível para ajudar a melhorar as peças tipo, tendo inclusivamente em 2019 
realizado um processo similar para a adaptação do contrato tipo à iluminação pública.
Por fim, foi instituído um sistema de qualificação das ESE, a ser gerido pela Secretaria de 

Estado da Energia, com faculdade de delegação na DGEG. Este sistema pretende garan-
tir a qualificação técnica e económica dos operadores do mercado para o pontual cum-
primento dos contratos de gestão de eficiência energética. Com anteriormente referido, a 
APESE demostra a sua total disponibilidade para ajudar a desenvolver um sistema de quali-
ficação relevante para as entidades públicas tendo em consideração a capacidade da ESE. 

APESE – Associação 
Portuguesa de Empresas 
de Serviços de Energia 

geral@apese.pt
www.apese.pt

A APESE, enquanto 
representante das 
principais ESE 
nacionais, demostra 
a sua disponibilidade 
para colaborar 
no processo, estado 
disponível para 
ajudar a melhorar 
as peças tipo.
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gestão florestal conjunta – efeitos  
na redução do risco de incêndio rural  
e na valorização energética da biomassa 

Tendo Portugal uma das maiores taxas de área florestal da UE, 39% do território nacio-
nal, torna-se cada vez mais importante olhar para a floresta como um dos nossos 
principais recursos, fundamental no desenvolvimento da economia e na coesão do ter-
ritório. Contudo, Portugal tem um enorme desafio no que concerne ao ordenamento 
e gestão florestal, o regime de propriedade, maioritariamente privado (98%) e o absen-
tismo dos proprietários florestais.

Torna-se assim premente aumentar a atratividade por este setor de atividade, com a imple-
mentação de uma gestão sustentável da floresta de acordo com o seu potencial de produ-
ção, proteção, biodiversidade, recreio, respeitando todos os princípios de uso em cascata.

A gestão conjunta constitui uma oportunidade para os pequenos proprietários/produ-
tores poderem aumentar a rentabilidade das suas áreas, através da diminuição dos custos 
das intervenções florestais/agrícolas e pela valorização dos bens e serviços que potencial-
mente podem oferecer, que de forma isolada se tornaria inviável.
A gestão florestal conjunta facilita 

também a gestão de sobrantes da 
atividade agrícola e florestal,  incen-
tivando e promovendo a remoção 
da carga combustível existente nos 
povoamentos, com vista à sua valo-
rização energética, com consequên-
cia direta na redução do risco de 
incêndio, contribuindo efetivamente 
para a diminuição das queimas, que 
muitas vezes se transformam em 
grandes incêndios rurais.

Este e outros temas relaciona-
dos com a gestão florestal conjunta 
foram abordados na Mesa de Traba-
lho organizada pelo Centro da Bio-
massa para a Energia subordinada 
ao tema “Promoção do agrupamento 
de proprietários florestais | Desafios e 
oportunidades”, que decorreu a 25 
de junho.

O principal objetivo desta sessão 
foi trazer à discussão a perspetiva 
de diferentes agentes do setor com 
intervenção na gestão florestal, bem 
como apresentar projetos desenvolvidos dentro desta temática e que poderão ser catali-
sadores de iniciativas congéneres. Para este fim, destaca-se o conjunto de oradores que foi 
possível reunir, todos com uma larga experiência no contexto florestal, de diferentes áreas, 
designadamente o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, a CELPA 
– Associação da Indústria Papeleira e o Centro PINUS que reúne os principais agentes da 
Fileira do Pinho, entidades estas associadas do CBE, e que trouxeram a sua visão sobre os 
desafios e oportunidades que se deparam à gestão florestal conjunta. Foram ainda apre-
sentados os projetos “Floresta da Serra do Açor”, que visa preservar e valorizar a paisagem 
devastada pelos incêndios florestais, e o Floresta@conjunta, cujos objetivos são comuns 
aos do projeto GEFRECON.
Esta Mesa de Trabalho foi realizada no âmbito do projeto GEFRECON, GEstão Flo-

REstal CONjunta (www.gefrecon.eu/pt/),que visa a redução do risco de  incêndio flo-
restal no  território POPTEP, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional  (FEDER), através do Programa  INTERREG V-A Espanha-Portugal  (POCTEP) 
2014-2020. 

A gestão florestal 
conjunta facilita 
também a gestão de 
sobrantes da atividade 
agrícola e florestal, 
incentivando 
e promovendo 
a remoção da carga 
combustível existente 
nos povoamentos.

CBE – Centro  
da Biomassa  
para a Energia

Tel.: +351 239 532 436
geral@centrodabiomassa.pt 
www.centrodabiomassa.pt

http://www.gefrecon.eu/pt/


PU
B

.



10

renováveis na lusofonia

informação ALER, associados e parceiros

Energia solar em meio urbano em países 
em desenvolvimento
O acesso a energia elétrica em muitas cidades em países 
em desenvolvimento é, muitas vezes, assombrado por fre-
quentes cortes de abastecimento, por excesso de procura, 
com evidentes impactos na qualidade de vida dos cidadãos 
e nos resultados das empresas. A opção para muitos é a uti-
lização de geradores a diesel, com custos elevados e impac-
tos na saúde e emissões.

Em maio de 2021, Abisoye Babajide apresentou na Facul-
dade de Ciências da Universidade de Lisboa a sua tese de 
doutoramento intitulada “Solar energy to improve power 
access in urban areas in developing countries at no additional 
cost: case study of Nigeria” que explora a possibilidade de 
geração de energia solar no setor residencial, num esquema 
de microrredes locais que permite financiar a implementa-
ção dos sistemas fotovoltaicos através da poupança no con-
sumo de diesel, utilizando os excessos de produção para 
mitigar os impactos dos cortes de rede no setor dos ser-
viços, contribuindo assim para geração de eletricidade mais 
limpa, fiável e com menores custos para a população urbana 
e a economia.

A tese analisa o caso de estudo de várias cidades na 
Nigéria, mas é relevante para outras geografias na África 
subsaariana e sudeste asiático. 
Mais detalhes em https://doi.org/10.1016/j.renene.2021. 

02.088 e https://doi.org/10.3390/su12104053

1.ª Conversa ALER: novo enquadramento 
regulatório para projetos de renováveis 
em Angola
“Novo Enquadramento Regulatório para Projetos de Renová-
veis em Angola” foi o tema da primeira Conversa ALER rea-
lizada no dia 27 de maio, que contou com o patrocínio da 
Source Energia, VdA – Vieira de Almeida e IFC – Corpora-
ção Financeira Internacional. O evento teve ainda o apoio 
institucional do IRSEA – Instituto Regulador dos Serviços de 
Electricidade e de Água.

Este evento contou com mais de 185 participantes regis-
tados, cerca de 68% de representantes do setor privado, 
18% do setor público, 8% de parceiros de cooperação, e os 
restantes do terceiro setor, academia ou profissionais inde-
pendentes, o que demonstra o elevado interesse no setor 
das renováveis em Angola.

Os oradores presentes neste evento foram o Dire-
tor Nacional  de  Energias  Renováveis  e  Eletrificação  do 
MINEA, Serafim Silveira, o Chefe do Departamento Téc-
nico-Jurídico do  IRSEA, Marino Bulles e o Administrador 
Executivo do IGAPE, Raimundo Santa Rosa. Também pode-
mos contar com a presença do Pedro Coutinho, CEO da 
Source, Tiago Almeida, Senior Investment Officer da IFC e, 
por último, Vanda Cascão, Sócia da Vda – Vieira de Almeida. 
Foram abordadas as condições que estão a ser criadas para 
a promoção do investimento privado no desenvolvimento 
de novos projetos de energias renováveis, nomeadamente a 

publicação dos novos regulamentos e um regime de incen-
tivos.  Estas iniciativas abrem as portas a novos investimen-
tos de geração renovável em Angola cujas oportunidades e 
detalhes foram dados a conhecer.

As “Conversas ALER” são um evento em formato de 
webinário  curto  e  informal  sobre  um  tema  da  atuali-
dade, moderado pela Diretora Executiva da ALER, Isa-
bel Cancela de Abreu, que terá uma frequência trimestral. 
Para saber mais sobre como ser orador e patrocinador 
deste evento contacte geral@aler-renovaveis.org e consulte 
o nosso manual de patrocínios.

 

ALER e AMER formalizam a sua parceria 
no mês de maio
A ALER e a AMER – Associação Moçambicana de Energias 
Renováveis formalizaram no mês de maio a assinatura do 
Protocolo de Parceria.
A AMER e a ALER têm vindo a trabalhar em conjunto 

desde a formação da AMER em diversas atividades, incluindo 
a organização de eventos públicos que proporcionaram 
debates interessantes acerca das energias renováveis em 
Moçambique.

 
No âmbito deste protocolo, a AMER e a ALER colocaram 

o compromisso de continuar a trabalhar de forma conjunta 
em várias atividades do setor e ainda elevar os esforços 
para a manutenção da página LERenováveis Moçambique 
(https://mocambique.lerenovaveis.org/), assim como traba-
lhar de forma conjunta na planificação das suas atividades e 
ao serviço dos seus membros.

Algumas atividades já estão a ser executadas com os 
membros Associados de ambas, como é o caso dos Gru-
pos de Trabalho recentemente criados e, estão previstas 
para breve mais atividades e eventos para a promoção de 
energias renováveis. No âmbito desta parceria está ainda 
previsto o apoio à capacitação do/a futuro/a Diretor(a) Exe-
cutivo (a) que se encontra em fase de recrutamento.

Ambas as associações entraram em acordo e vão ofere-
cer um desconto promocional de 20% na Quota anual e na 
Jóia (aplicável apenas para a AMER) a todos as empresas 
e pessoas individuais que desejem ser associadas das duas 
Associações e um desconto de 10% a empresas e pessoas 
individuais que já sejam Associados de uma das associação 
e pretendam ser da outra.

Saiba mais sobre esta campanha e como se pode tornar 
nosso associado através do geral@aler-renovaveis.org 

Tel.: +351 211 379 288
geral@aler-renovaveis.org
www.aler-renovaveis.org

As “Conversas ALER” são um evento 
em formato de webinário curto e informal 
sobre um tema da atualidade, moderado 
pela Diretora Executiva da ALER, Isabel 
Cancela de Abreu, que terá uma frequência 
trimestral. 
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comunidades de energia

Com as ambiciosas metas definidas no Plano Nacional de Energia-Clima (PNEC) para o 
horizonte 2021-2030, Portugal, estando na linha da frente da transição energética, com-
prometeu-se a atingir uma quota de 47% de energia proveniente de fontes renováveis 
no consumo final bruto no ano de 2030. Para tal, no setor elétrico, as energias renová-
veis devem contribuir com pelo menos 80% da produção de eletricidade.

Existem neste momento duas formas de contribuir com energia solar para atingir 
esse objetivo. Através de grandes parques fotovoltaicos, produtores de energia elétrica 
centralizados, e através de centrais  fotovoltaicas para autoconsumo, descentralizado, 
seja individual ou em coletivo. Apenas com este conjunto se atingirá, no solar, aproxi-
madamente 1 GW de capacidade instalada no ano de 2030.

Nesse sentido, a 25 de outubro foi aprovado o Decreto-Lei nº162/2019 que estabelece 
o regime jurídico aplicável ao autoconsumo de energia, nomeadamente para as comuni-
dades de energia renováveis. Este Decreto-Lei, de um modo simples, permite e legisla o 
autoconsumo coletivo para condomínios, zonas de apartamentos ou moradias em rela-
ção de vizinhança próxima, unidades industriais, comerciais ou agrícolas ou outros edifí-
cios dentro de uma área delimitada por proximidade.
É agora possível que, por exemplo, um bairro tenha a sua própria Unidade de Produção 

de Autoconsumo (UPAC) e que cada morador que queira participar numa “comunidade 
de energia” usufrua de energia renovável solar e consequentemente reduza a sua fatura de 
energia elétrica, já que parte da energia elétrica consumida será proveniente do sistema 
fotovoltaico e a restante da rede elétrica. Desta forma, é incentivada a utilização de ener-
gias renováveis para a habitação, promovendo o sentido de comunidade para aproveitar 
ao máximo a energia gerada pelo sistema fotovoltaico nas horas de maior radiação solar.
No entanto, a maioria da população nacional não tem conhecimentos técnicos para 

avaliar a viabilidade e a qualidade de implementação/execução de uma instalação foto-
voltaica de autoconsumo, nem tem os conhecimentos necessários para lidar com toda 
a burocracia necessária. Nesse sentido, é importante existirem entidades independentes 
e imparciais como o IEP que auxiliem as futuras comunidades de energia na tomada de 
decisão e no acompanhamento da implementação da solução técnica.

Segundo o Decreto-Lei nº162/2019 de 25 de outubro, os autoconsumidores coleti-
vos devem obrigatoriamente designar um técnico responsável, devidamente qualificado, e 
uma entidade gestora do autoconsumo coletivo. Esta entidade gestora (como por exem-
plo o IEP) terá a responsabilidade de gerir a operacionalidade da atividade, tratando dos 
trâmites técnicos e legais, e da introdução de informações no Portal da DGEG. É ainda 
responsabilidade desta entidade gestora a articulação com os operadores no que con-
cerne à partilha de produção e coeficientes de repartição de energia.

Concluindo, cabe a cada um de nós contribuir para a redução da emissão de CO2 para 
a atmosfera, existindo agora a oportunidade de o fazer através de produção de ener-
gia elétrica renovável, nomeadamente solar. Assim, cada comunidade deve juntar-se neste 
objetivo nacional e global, fazendo-o com o apoio de entidades gestoras com capacidades 
técnicas e jurídicas para alavancar o autoconsumo descentralizado em cada vizinhança. 

Miguel Lopes
Gestor IEP de Sistemas 
de Energia e Eficiência 
Energética

IEP – Instituto 
Electrotécnico Português 

É importante 
existirem entidades 
independentes e 
imparciais como o IEP 
que auxiliem as futuras 
comunidades de energia 
na tomada de decisão 
e no acompanhamento 
da implementação 
da solução técnica.
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o mix da transição energética

Entre novembro e dezembro de 2015, Paris foi palco de 
um marco importante para as alterações climáticas: quase 
200 países concordaram, de forma consensual, em man-
ter o aumento da temperatura global abaixo dos 2 ºC, e 
em fazer um esforço para o limitar a 1,5 ºC. Tratou-se da 
COP21, celebrada pela Convenção Quadro das Nações 
Unidas sobre as Alterações Climáticas, que marcou um dos 
principais momentos históricos da transição energética.
Mas, na  realidade, a  transformação do setor  foi  forte-

mente impactada por diversas mudanças e enquadra-
mentos regulatórios, como o Pacto Ecológico Europeu 
(European Green Deal), lançado em 2019 para estabelecer 
o caminho em direção a uma economia sustentável e à neu-
tralidade carbónica até 2050 na Europa; bem como inicia-
tivas-chave lideradas por organizações não-governamentais. 
Entre estas últimas é importante mencionar a iniciativa glo-
bal RE100 de 2014, na qual as empresas que aderiram se 
comprometeram a trabalhar para garantir que 100% das 
suas necessidades de eletricidade serão provenientes de 
energias renováveis até 2040.
Também  importa  destacar,  neste  sentido,  a  iniciativa 

Science-Based Target, lançada em 2015, que procura orien-
tar as empresas privadas para que definam os seus objeti-
vos de negócio com base na ciência e nas previsões para 
o futuro do clima do planeta. Atualmente, 50 empresas da 
região ibérica já aderiram a estes objetivos.

Estas empresas demonstram, assim, um forte compromisso 
com a minimização da sua pegada no planeta, colocando a 
sustentabilidade como um dos seus eixos estratégicos, de 
forma a contribuírem para a descarbonização da economia. 
Além disso, não há também dúvida de que a sustentabili-
dade está intimamente ligada a questões como a eficiência, 
a inovação e a imagem corporativa, valores que impactam 

a competitividade das empresas. Tudo isto mudou, e está a 
mudar, a abordagem global à energia, que está a ser dire-
cionada para uma rede mais digital, limpa e descentralizada.

O mix da geração de energia
Se analisarmos as mudanças ocorridas no mix da geração de 
energia veremos principalmente que os combustíveis fósseis 
têm vindo a ser progressivamente substituídos pelas ener-
gias renováveis. Isto faz parte do processo a que chamamos 
descarbonização.

Um grande impulsionador desta mudança tem sido a 
redução dos custos das energias renováveis, bem como, 
claro, as mudanças regulatórias que têm sido  introduzidas 
em todo o mundo para favorecer a sua implementação e 
reduzir as emissões de carbono.
Com o mesmo objetivo surgiram também os Acordos 

de Compra de Energia a longo prazo (PPAs, na sua sigla em 
inglês), um instrumento muito diferente mas que também 
procura proporcionar uma maior estabilidade às empresas. 
Em 2009, a cadeia de supermercados Walmart tornou-se na 
primeira empresa privada a adotar um PPA de energia eólica, 
que provocou uma reação em cadeia nas outras empresas, 
que se juntaram a esta tendência das energias renováveis.

Martina Tomé
Vice-President  
Power Systems Division

Schneider Electric Iberia

Também importa destacar (...) a iniciativa 
Science-Based Target, lançada em 2015, 
que procura orientar as empresas privadas 
para que definam os seus objetivos de negócio 
com base na ciência e nas previsões 
para o futuro do clima do planeta.



Outro fator que teve um papel relevante neste mix energético foi 
o compromisso do Governo com o fecho das centrais termoelétri-
cas do Pego (no final de 2021) e de Sines (até 2023) e a definição de 
objetivos para atingir a neutralidade carbónica até 2050.

Uma das energias renováveis a registar uma maior aceleração nes-
tes últimos anos foi a solar fotovoltaica. No espaço de cinco anos, a 
produção de energia solar duplicou em Portugal: segundo dados da 
DGEG divulgados pela APREN, entre 2015 e 2020 passamos de uma 
potência solar instalada de 454 MW para 1030 MW.

No entanto, a maior introdução de energias renováveis torna a 
gestão das redes elétricas mais complexa, uma vez que os recursos 
energéticos se tornam muito mais distribuídos e intermitentes. É aqui 
que a digitalização entra em jogo.

A digitalização como facilitadora da eficiência
Uma rede digital e inteligente permite a ligação e a integração desta 
energia renovável e distribuída, gerindo a complexidade que mencio-
návamos antes, causada pelos recursos energéticos distribuídos, que 
requer investimentos tanto em hardware como em software. Este é, 
sem dúvida, um ponto  fundamental, porque permite acelerar  três 
vertentes: a adoção de energias renováveis, a fiabilidade do abasteci-
mento e, claro, a sustentabilidade.

Agora, com a descentralização e a digitalização podemos adicionar 
também os recursos distribuídos para conseguir um sistema elétrico 
mais eficiente, onde muito mais utilizadores participam no equilíbrio 
da rede para equilibrar a geração de energia e a procura. Assim, abre-
-se uma porta para que as empresas e particulares se transformem 
em “prosumidores”, ou seja, produtos e consumidores de energia ao 
mesmo tempo. Em termos práticos,  tal  significa que podem gerar 
energia renovável no local, gerir o seu consumo e fornecer energia à 
rede quando necessário.

Nesse sentido, continuaremos a registar desenvolvimentos de 
outras tendências, como as microgrids, uma tecnologia descentraliza-
dora que reúne a geração distribuída, baterias e recursos renováveis 
para ajudar as empresas a operar de forma autónoma da rede elé-
trica tradicional. Por não terem de depender tanto das variáveis osci-
lantes de um mercado energético em constante evolução, alcançam 
importantes poupanças de energia a curto prazo.

A Schneider Electric tem desempenhado um papel preponderante 
no acompanhamento das empresas em cada etapa desta transição, 
tanto na zona Ibérica como a nível internacional. 

O segredo não está numa única solução, marco ou regulamenta-
ção, mas sim numa combinação de circunstâncias, contextos e tec-
nologias, dando assim forma a um futuro energético completamente 
diferente daquele que conhecíamos. 

PU
B

.

PU
B.



notícias

16

Conetores para armazenamento 
de energia
Phoenix Contact, S.A.
Tel.: +351 219 112 760 � Fax: +351 219 112 769
www.phoenixcontact.pt

Com as novas ligações de bateria plug-in, a Phoe-
nix Contact está a fornecer uma tecnologia de 
ligação segura e economizadora de tempo para 
sistemas de armazenamento de energia. A gama 
inclui conetores para ligação ao barramento e 
conetores de polos de bateria para aplicações 
até 1500 V.
Os conetores para a ligação ao barramento 
simplificam a  instalação de sistemas plug-in em 
sistemas de armazenamento de energia. Os 
conetores com proteção contra a polaridade 
inversa estão ligados no lado traseiro de um sis-
tema de armazenamento, eliminando a neces-
sidade de trabalhos de cablagem. O design 
modular permite diferentes correntes e, por-
tanto, uma vasta gama de aplicações.
Os conetores de cabo e os conetores de dis-
positivo com várias tecnologias de ligação estão 
disponíveis para o lado da bateria. Os coneto-
res do polo da bateria podem ser rodados 360°, 
permitindo comprimentos flexíveis dos cabos. 
Os conetores de polos de bateria protegidos 
ao toque e a codificação mecânica garantem a 
segurança ao ligar as baterias. O feedback sonoro 
ao ligar garante que foi feita uma ligação segura 
e durável.

Bet Solar vai levar energia 
fotovoltaica a todos
Bet Solar
Tel.: +351 963 460 828
www.betsolar.pt

A Bet Solar surgiu em 2015 em Espanha com 
o objetivo de levar energia fotovoltaica a 
todos os cantos do mundo, e 5 anos depois 

posicionaram-se como uma das maiores refe-
rências entre os maiores distribuidores do país. Já 
tinham feito pequenas incursões em Portugal há 
alguns anos atrás mas atualmente estão a estabe-
lecer-se fisicamente, para estar mais perto, para 
prestar melhores serviços, melhor atendimento 
ao cliente e promover formação.
A Bet Solar garante uma formação personali-
zada em português por  técnicos e  fabricantes 
com experiência no setor, um serviço personali-
zado, qualquer que seja a dimensão da instalação, 
desde a conceção e cálculo das instalações, apoio 
se necessário durante o comissionamento, até ao 
serviço pós-venda. Além disso sustentam que tra-
balham com os melhores fabricantes de mate-
rial fotovoltaico, tendo um amplo stock sempre 
disponível (entregas garantidas em 24/48 horas).
A Bet Solar distingue-se dos seus concorren-
tes por várias fatores como proximidade e pro-
fissionalismo, departamento  técnico-comercial 
com profissionais muito qualificados,  colocam 
a mesma ênfase e pretexto em todos os clien-
tes independentemente da dimensão do pro-
jeto, conselhos personalizados antes, durante 
e depois da venda, entregas em 24/48 horas e 
BET T-Finance que permite financiar instaladores 
consoante o projeto.

Suministros Orduña, distribuidor 
Van Der Valk em Espanha e Portugal
Suministros Orduña
Tel.: +34 925 105 155
info@suministrosorduna.com
www.suministrosorduna.com/pt-pt/

Suministros Orduña ampliou o seu portefólio e 
é distribuidor Van der Valk em Espanha e Portu-
gal. Van der Valk Systems é uma das empresas de 
maior crescimento na indústria solar e a sua ati-
vidade está exclusivamente focada no desenvol-
vimento e produção de sistemas de montagem 
solar para telhados inclinados e planos e campos 
abertos. Os sistemas de montagem são desen-
volvidos e produzidos na sua fábrica na Holanda 
e destacam-se pela ampla gama de aplicações, 
rapidez na montagem e alta qualidade.
Algumas das razões para trabalhar com Van der 
Valk Solar Systems são os sistemas inovadores 
desenvolvidos segundo as normas mundiais em 
vigor; entregas rápidas e fiáveis e com grandes 
stocks, fornecedor de sistemas de montagem 

desde 1963, software gratuito para desenho e 
cálculo de projetos, montagem rápida graças 
à  pré-montagem  de  componentes  essenciais, 
todos os sistemas Van der Valk são aplicáveis   em 
qualquer tipo de telhado ou superfície e também 
dispõe de kits de sistema de montagem pron-
tos a utilizar.
Desde julho que já é possível encomendar siste-
mas de montagem Van der Valk na Suministros 
Orduña, com um stock disponível no armazém 
que permite o envio imediato. Consulte os siste-
mas de montagem para telhados planos e incli-
nados em Suministros Orduña e pode usar o 
software ValkPVPlanner do fabricante para calcu-
lar o preço do seu projeto de forma rápida e fácil.

Circutor forneceu pontos de recarga 
para o Eco Rallye Comunitat 
Valenciana 2021
CIRCUTOR, S.A.
Tlm.: +351 912 382 971 � Fax: +351 226 181 072
www.circutor.com

A 8.ª edição do Eco Rally aconteceu nos dias 16, 
17 e 18 de abril, com um percurso de 450 km 
pela província de Castellón. Este é um evento 
automobilístico de formato original onde o ven-
cedor não é o mais rápido, mas o mais eficiente.
Como  é  recorrente,  a  Circutor  par ticipou 
mais uma vez da organização do evento, ofe-
recendo as suas soluções para a infraestrutura 
de recarga, o que permitiu o fornecimento de 
energia a todos os participantes da competição. 
Para esta ocasião, foram instalados 17 pontos de 
recarga da série Urban, equipados com 2 toma-
das cada, e 2 carregadores rápidos Raption 100, 
com capacidade de carga de 100 kW.
Durante os 3 dias de competição, foram apre-
sentados os últimos desenvolvimentos dos 
fabricantes de automóveis híbridos e elétricos, 
juntamente com alguns dos pilotos mais reco-
nhecidos do setor.
 O Eco Rally de Castellón foi o marco para a 
apresentação pública em Espanha do carregador 
rápido Raption 100 da Circutor. Um carregador 
com potência de até 100 kW em corrente con-
tínua, capaz de carregar tanto em COMBO CCS 
quanto com mangueiras CHAdeMO. Também 
incorpora uma mangueira extra para recarga 
simultânea de até 22 kW em modo alternado 
para um segundo assento.

http://www.phoenixcontact.pt
mailto:info@suministrosorduna.com
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Carlo Gavazzi lança no mercado 
os novos ligadores fêmea: CONE
Carlo Gavazzi Unipessoal, Lda.
Tel.: +351 213 617 060 � Fax: +351 213 621 373
carlogavazzi@carlogavazzi.pt
www.gavazziautomation.com/nsc/PT/PT/

/company/carlogavazzipt/

A nova  série de  ligadores  fêmea CONE ofe-
rece um melhor desempenho, incluindo dois 
porta-etiquetas para permitir uma identificação 
mais fácil da cabelagem. Estes novos conjuntos 
de cabos, com aprovação UL, estão disponíveis 
com cabos em PVC ou PUR, com 3, 4 ou 5 fios 
e com versões direitas e a 90º, com e sem LED. 
Destacam-se  pela  versão  fêmea M8  ou M12 
direitos ou a 90º, cabos PVC de 2 ou 5mts (PUR 
como opcional), 2 etiquetas para marcação 
incluídas, uma temperatura de funcionamento 
de -40 a 105ºC, IP 67, aprovação UL e versões 
com LED disponíveis.

TAURO: inversor comercial 
para grandes sistemas fotovoltaicos
Fronius España S.L.U.
Tel.: +34 916 496 040 � Fax: +34 916 496 044
pv-sales-spain@fronius.com � www.fronius.es

O inversor comercial do fornecedor austríaco 
Fronius está disponível desde junho de 2021. 
O baixo custo total de propriedade e elevado 
rendimento, baseado numa combinação de 
design  inteligente do produto, alta flexibilidade, 
resistência a quaisquer condições ambientais e o 
serviço mais rápido do mercado, tornam o Tauro 
numa solução atrativa para sistemas fotovoltai-
cos comerciais.
O novo inversor está disponível como Tauro e 
Tauro ECO1. Ambas as versões foram otimiza-
das para usar num design de sistema centrali-
zado e descentralizado. O Fronius Tauro está 
disponível  na  classe  de  potência  50  kW.  Ele 

possui três MPP-Tracker e uma faixa de tensão 
de entrada muito ampla, razão pela qual tem 
um bom desempenho, principalmente, em pro-
jetos fotovoltaicos exigentes3. O Tauro ECO 
possui um MPP-Tracker, é eficiente e tem bom 
custo-benefício e está disponível nas classes de 
potência 50, 99 e 100 kW.

Amara-e lança um novo portal
Amara-e
+351 937 791 532
inforenovaveis@amara.es � www.amara-e.com

A Amara-e lançou um novo portal reforçando 
assim o seu compromisso com os seus clien-
tes e a digitalização. A ideia principal deste novo 
grande projeto foi criar um ecossistema digital 
flexível que se adapte às diferentes realidades e 
necessidades dos clientes para dar uma resposta 
real às suas necessidades. Javier Lázaro, Diretor 
Técnico da Amara-e Solar  indicou que “quere-
mos proporcionar aos instalador uma plataforma 
onde lhe permita gerir os seus projetos fotovoltai-
cos do princípio ao fim”.

Um dos principais objetivos era poupar tempo 
aos utilizadores pelo que foi concebida uma pla-
taforma onde estão todas as ferramentas, desde 
a informação financeira e administrativa ao 
seguimento dos pedidos em tempo real. 
Mas uma das  ferramentas mais  potentes que 
este portal lançou é o medidor, onde os clientes 
podem calcular em poucos minutos o material 
necessário para qualquer instalação fotovol-
taica. Além disso obtém uma  colocação mais 
eficiente dos painéis graças à simulação de som-
bras. Depois de terminado o projeto é gerada 
uma oferta personalizada dirigida ao dono da 
instalação com todas as suas informações, o que 
economiza muito tempo ao criar as primeiras 
ofertas.
Javier Lázaro explica que “este é um grande 
momento para nós. Sempre quisemos estar ao lado 
dos nossos clientes e hoje damos mais um passo 
nessa direção. Conhecemos os enormes desafios que 
enfrentam e sabemos que para os apoiar devemos 
apresentar soluções que representem uma melhoria 
real no seu dia-a-dia. E é aqui que nasce este ecossis-
tema digital, queremos ajudá-los a planear e a gerir 
os seus projetos de forma ágil, eficiente e intuitiva.”

Enquanto grupo empresarial internacional, a 
Amara-e tem apostado nos últimos anos no 
crescimento e desenvolvimento em novos mer-
cados, reforçando a sua presença em Espanha, 
Itália,  Brasil, México,  Estados Unidos,  Portugal 
e China, com o objetivo de oferecer a melhor 
resposta aos clientes mais exigentes nos seus 
projetos nacionais e internacionais. Vídeo expli-
cativo do novo ecossistema digital da Amara-e: 
https://youtu.be/cqp5f_nI-nk. 

Schneider Electric estabelece 
compromisso para lutar contra 
a perda global de biodiversidade
Schneider Electric Portugal
Tel.: +351 217 507 100 � Fax: +351 217 507 101
pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com
www.se.com/pt

A Schneider Electric anuncia um conjunto de 
ações destinadas proteger e restaurar a bio-
diversidade, que se encontra ameaçada em 
muitas zonas do planeta. A empresa foi reco-
nhecida  pela  Corporate  Knights  como  a 
empresa mais sustentável do mundo e tem um 
longo histórico de proteção do meio ambiente 
e do clima. No ano passado, comprometeu-se a 
lutar contra a perda de biodiversidade e agora, 
no âmbito do Dia  Internacional da Biodiversi-
dade (22 de maio), apresentou passos concre-
tos que pretende tomar relativamente a esse 
compromisso. 
No seu pacto com a biodiversidade, a Schnei-
der  Electric  compromete-se  a:  quantificar  e 
publicar regularmente o seu impacto na biodi-
versidade, que calcula a pegada de biodiversi-
dade de uma empresa ao longo de toda a sua 
cadeia de valor ; alcançar uma perda de biodi-
versidade nula nas suas operações diretas até 
2030, e alinhar os objetivos de biodiversidade 
com a ciência; desenvolver soluções e tecnolo-
gias que contribuam para a preservação da bio-
diversidade, otimizando a utilização de recursos 
ao longo de todo o seu ciclo de vida; estabele-
cer parcerias com fornecedores para eliminar 
os plásticos de utilização única das embalagens, 
promover o recurso a cartão reciclado e ajudá-
-los a  reduzir  significativamente as  suas emis-
sões de CO2; estabelecer parcerias com ONGs 
e fundos de investimento, bem como envolver 
colaboradores e parceiros em iniciativas locais.

mailto:carlogavazzi@carlogavazzi.pt
file:///C:\Pedro Botelho\Marketing\Publicidade\DWSVAGP_2010\DWSVAGP\linkedin.com\company\carlogavazzipt\
mailto:pv-sales-spain@fronius.com
http://www.fronius.es/
https://youtu.be/cqp5f_nI-nk
http://www.se.com/pt
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Encomendas online
Labeltronix®

Tel.: +351 213 690 676
sales@labeltronix.pt � www.avly.com

Em www.avly.com irá encontrar alguns dos produ-
tos comercializados e produzidos pela Labeltronix.
As etiquetas da Labeltronix são produzidas 
em Portugal com materiais de elevada quali-
dade e adesivos específicos para cada aplicação. 
São compatíveis com as diferentes marcas de 
impressoras e podem ser fornecidas em vários 
tamanhos, formatos e adesivos para cada utiliza-
ção. As etiquetas podem ser brancas ou colo-
ridas, e pode e deve escolher as etiquetas que 
melhor se adaptar ao seu ao seu negócio.
Na loja online da Labeltronix irá encontrar uma 
vasta gama de produtos para etiquetagem e 
identificação. A Labeltronix está disponível para 
o aconselhar com o objetivo de otimizar o seu 
negócio. 

Bernstein: interruptores de posição 
para comutações de baixas correntes
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

Os contactos elétricos, dos novos  interrupto-
res de posição IN73 e MN78, foram projetados 
especialmente para comutações de correntes 
baixas. Uma superfície especial de contacto com 
componentes em liga é tão importante como a 
capacidade de auto-limpeza em cada comutação.
O papel dos interruptores de posição mudou 
completamente nas últimas décadas: nos mea-
dos do século 20 os  interruptores comutavam 
correntes até 16 A, e atualmente as correntes 
são apenas de alguns mA. Os interruptores IN73 
e MN78  foram  desenvolvidos  especialmente 
para responder a este requisito.

O interruptor de posição IN73 é um híbrido por-
que tem componentes de metal e de plástico, em 
que a maioria dos componentes sujeitos a esfor-
ços mecânicos como, também, o sistema de mon-
tagem do atuador são de metal. Garantindo, sem 
esforço, uma vida útil mecânica até 30 milhões de 
ciclos de comutação. E como a caixa inferior do 
interruptor de posição é de plástico  reforçado 
com fibra de vidro, o seu preço é bastante com-
petitivo. Por outro lado, o interruptor de posição 
MN78 é uma versão totalmente metálica e é uma 
ótima solução para ambientes agressivos, no exte-
rior ou sujeitos a um elevados esforços mecânicos.
Com classes de proteção IP66 e IP67, ambas as 
gamas dos interruptores de posição estão pro-
tegidas contra jatos de água e imersão. Todos os 
interruptores  possuem contactos NF de rutura 
positiva segundo com a IEC 60947-5-1.
Para mais informações consulte a equipa comer-
cial da Alpha Engenharia ou visite o website em 
www.alphaengenharia.pt/pr1.

Weidmüller recebe o prémio 
de inovação na construção de cabines
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 
Tel.: +351 214 459 191 � Fax: +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt � www.weidmuller.pt

Esta é a segunda vez que a Weidmüller foi pre-
miada com o prémio de inovação em constru-
ção de cabines. Como um dos principais órgãos 
de comunicação do seu setor, a SCHALTS-
CHRANKBAU premiou cinco produtos parti-
cularmente inovadores com o Innovation Award 
2021. Nesta edição a Weidmüller recebeu o 
prémio duas vezes.
Em conjunto com a Zoller & Fröhlich, a Weid-
müller recebeu um prémio pelo seu Centro de 
Processamento de Fios (WPC) que é usado para 
montagem e marcação de cabos semiautomáti-
cos. As atividades mais demoradas na constru-
ção de cabines ainda são a montagem de cabos, 
cablagem e marcação. O WPC oferece uma solu-
ção ideal para a semiautomação e aumenta a 
eficiência na montagem de cabos em até 80%. 
O WPC consiste numa máquina de cravação, uma 
máquina de decapagem e crimpagem automá-
tica e uma impressora de transferência térmica.
A iniciativa “Smart Cabinet Building”, lançada 
pelas  empresas Weidmüller,  Komax,  Zuken  e 
Armbruster Engineering,  também foi premiada. 

A iniciativa propôs-se a combinar as possibilida-
des de automação e digitalização numa interação 
perfeita de produto, processo e meios de produ-
ção. O “Smart Cabinet Building”, portanto, apoia 
os utilizadores na identificação de novos poten-
ciais com soluções end-to-end baseadas nas suas 
necessidades, resultando numa maior eficiência.

Colaborador da Krannich torna-se 
independente da rede elétrica com 
uma instalação fotovoltaica isolada
Krannich Solar
Tel.: +351 256 109 139 � Fax: +34 961 594 686
http://pt.krannich-solar.com

Entre os objetivos da distribuidora fotovoltaica 
Krannich  Solar,  encontra-se  o  de  aumentar  a 
consciência social ao apostar na sustentabilidade 
e no respeito pelo meio ambiente. Estes valo-
res fazem parte do ADN da empresa e também, 
claro, dos seus funcionários.
Manolo Llongo trabalha na Krannich Solar prati-
camente desde que a empresa abriu a sua filial 
em Picanya  (Valência)  e,  depois de mais  uma 
década a preparar pedidos para os clientes, deci-
diu passar ao nível seguinte e ser ele próprio 
também a tirar partido dos benefícios da ener-
gia solar. Contando com o apoio de um instala-
dor de confiança como a Eraeco, o colaborador 
montou um sistema de autoconsumo isolado 
numa casa no monte para onde a família cos-
tuma ir aos fins de semana e no verão.
Para este projeto, Manolo decidiu contar com 
algumas marcas de renome do portefólio da 
Krannich  Solar.  Foram  instaladas  12  unidades 
dos módulos  fotovoltaicos de alta eficiência da 
Trina. Para converter a energia, optou-se pelo 
inversor-carregador de 48 V Victron MultiPlus II, 
juntamente com o regulador de carga Victron 
Smartsolar MPPT. Além disso, foi colocada uma 
bateria de chumbo-ácido,  suficiente para pro-
porcionar abastecimento ao esquentador de 
água, a duas bombas de água, a dois frigoríficos, 
a um congelador, a um microondas, à estação 
de tratamento da piscina e ao resto dos equipa-
mentos da moradia.
Instalações fotovoltaicas isoladas como esta 
podem ser a solução  ideal para o âmbito resi-
dencial, sobretudo em segundas moradias em 
que os consumos não são constantes nem muito 
elevados. 

mailto:info@alphaengenharia.pt
http://www.alphaengenharia.pt/
http://www.weidmuller.pt/
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General Cable: Prémio Fornecedor 
do Ano 2020
General Cable-Celcat, a brand of Prysmian Group
Tel.: +351 308 812 408
info.celcat@prysmiangroup.com 
www.generalcable.com/eu/pt

No âmbito do XIV Encontro AGEFE de Material 
Elétrico do passado dia 10 de maio, foram apresen-
tados os vencedores da 8.ª edição do Prémio “Forne-
cedor do Ano”, promovido pela Secção de Grossistas 
Distribuidores da AGEFE, referente ao ano de 2020.
A General Cable foi a vencedora, entre os 32 
fornecedores a concurso nesta 8.ª edição, na 
categoria de Cabos. A Secção de Grossistas Dis-
tribuidores de Material Elétrico da AGEFE dis-
tinguiu General Cable como o fornecedor que 

introduz mais valor na sua relação com a distribui-
ção, e também por enriquecer os meios e canais 
de interação e de diálogo entre parceiros.

Vulcano eleita Marca 
de Confiança 2021
Vulcano
Tel.: +351 218 500 300 � Fax: +351 218 500 301
info.vulcano@pt.bosch.com � www.vulcano.pt

/VulcanoPortugal

A Vulcano foi distinguida, pelo 6.º ano conse-
cutivo como Marca de Confiança, na categoria 
Esquentadores. 
A iniciativa anual da revista Selecções do Reader’s 
Digest premiou este ano 60 marcas, entre elas a 
Vulcano que através da aposta na inovação em 
soluções cada vez mais inteligentes e eficientes 
ao nível energético, contabilizou uma pontuação 
de 67% de votos na sua categoria, onde foram 
avaliados três atributos de cada marca: qualidade, 
relação custo/benefício e atenção ao cliente.
“Receber novamente esta distinção dá-nos um sen-
tido de dever cumprido junto dos portugueses. Para 

a marca é sinal que devemos continuar a aprimorar 
e a inovar os nossos produtos para que a confiança 
depositada em nós cresça diariamente. Pretende-
mos manter a apresentação de soluções que pre-
zem pela eficiência energética, pela poupança, pelo 
conforto e pela segurança das famílias”, afirma Nadi 
Batalha, coordenadora de Marketing da Vulcano.
O selo de “Marcas de Confiança” teve por base 
um questionário realizado junto de 12 mil assi-
nantes da revista Selecções do Reader’s Digest, 
recolhido entre 14 de setembro a 30 de novem-
bro de 2020, em que as questões eram de res-
posta aberta e imediata. O estudo “Marcas de 
Confiança 2021” analisa ainda os níveis de con-
fiança dos consumidores em diferentes realida-
des sociais e económicas, através de cerca de 60 
categorias de produtos. 

PU
B.

http://www.vulcano.pt/
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SMA recebe prémio Best Managed 
Companies da Axia
SMA Ibérica Tecnología Solar
Tel.: +34 935 635 039
info@sma-iberica.com � www.sma-portugal.com

A SMA Solar Technology AG é uma das vence-
doras do prémio Best Managed Companies da 
Axia de 2021. A Deloitte Private, Credit Suisse, 
WirtschaftsWoche e a Associação da Indústria 
Alemã  (BDI)  apresentam  este  prémio  anual-
mente  em  reconhecimento  da  excelência  na 
gestão empresarial.
“É uma honra ser distinguido com o prémio Best 
Managed Companies da Axia”, disse Jürgen Rei-
nert, porta-voz do Conselho de Administração 
da SMA. “Este prémio confirma que estamos no 
caminho certo rumo ao sucesso e à futura viabi-
lidade da nossa empresa através da digitalização 
de processos, da aplicação de abordagens inova-
doras no desenvolvimento organizacional e de um 
moderno conceito de gestão. Consideramos tam-
bém que o facto de pensar e agir de forma sus-
tentável em todas as áreas como um todo tem 
sido decisivo e que nos esforçamos para manter a 
nossa cultura empresarial, baseada na confiança e 
na participação. Afinal, é isso que nos diferencia no 
competitivo mercado de energia fotovoltaica”, fina-
liza Reinert.
“Desde o desenvolvimento de estratégias voltadas 
para o futuro e processos inovadores até estru-
turas eficazes do Corporate Governance e uma 
boa cultura empresarial, a SMA Solar Technology 
AG, tal como os outros vencedores, destaca-se pela 
excelência empresarial e uma vez mais, define o 
padrão em todos os aspetos-chave da gestão de 
negócios”, enfatiza Lutz Meyer, sócio e diretor da 
Deloitte Private.
O programa Best Managed Companies da Axia 
é um concurso organizado pela Deloitte Private, 
WirtschaftsWoche, Credit Suisse e Associação 
da Indústria Alemã que se realiza na Alemanha 
e que é um selo de qualidade que reconhece 
o  sucesso  das  médias  empresas.  O  objetivo 
a  ser  alcançado  é  construir  um  ecossistema 
nacional e global composto por médias empre-
sas que se destaquem pela excelência em ges-
tão. Uma caraterística única do programa Best 
Managed Companies é a  sua  internacionaliza-
ção: Best Managed Companies foi criada pela 
Deloitte no Canadá na década de 90 e, desde 
então, foi implementada com sucesso em mais 
de 30 países.

Grupo Rolear contribui para escolas 
mais sustentáveis em Loulé 
com 6 unidades de autoconsumo 
fotovoltaico
Grupo Rolear
Tel.: +351 289 860 300
marketing@rolear.pt � www.rolear.pt

O Grupo Rolear está a concluir 6 unidades de 
produção de energia fotovoltaica em regime de 
autoconsumo no  concelho  de  Loulé. O  con-
curso público  lançado pela Câmara Municipal, 
“Empreitada – Plano de Eco-valorização dos esta-
belecimentos de ensino”, inclui o fornecimento e 
a instalação de unidades de produção de ener-
gia fotovoltaica em 6 escolas EB1/JI do conce-
lho. O projeto adjudicado, com um valor global 
de 188 308,40€, teve início em março de 2021 
e conta com um prazo de execução de 150 dias. 
O projeto contempla a instalação de 840 pai-
néis nos vários estabelecimentos de ensino, que 
totalizam uma potência de 260,4 kWp. Com esta 
instalação, o Município de Loulé pretende redu-
zir significativamente a fatura energética de cada 
local de consumo, contribuindo para a eficiência 
dos edifícios públicos, segundo a política de sus-
tentabilidade que tem vindo a seguir. 
A Rolear Mais  forneceu todos os equipamen-
tos, bem como o apoio técnico ao empreiteiro 
durante as várias fases da obra. Para garantir o 
máximo rendimento e durabilidade da instala-
ção, foram selecionados equipamentos de mar-
cas  de  referência,  nomeadamente  módulos 
fotovoltaicos Sharp (modelo NU-AC310, mono-
cristalinos), inversores SMA, (modelo STP TL30, 
de 15, 20 e 25 kW), de acordo com o projeto, 
foram colocadas estruturas de lastro Wiseblue 
(referência 28H). 
Sendo o Algarve um local privilegiado para 
aproveitamento  da  energia  solar,  o Município 
de  Loulé  aposta  nas  energias  renováveis  nos 
estabelecimentos de ensino do concelho, edifí-
cios com elevado consumo energético durante 
o dia. Assim, as escolas EB1/JI Hortas de Santo 
António, Escola EB 1/JI Abelheira, Escola EB 1/JI 
Cónego Dr. Clementino de Brito Pinto, Escola 
EB 1 n.º 4 e JI n.º 1 de Loulé, Escola EB1/JI Fonte 
Santa e Escola EB 1/JI D. Francisca de Aragão, 
contam agora com uma maior  independência 
energética. O Município espera, com esta  ins-
talação, uma produção anual que se estima em 
440 MWh por ano, o equivalente ao consumo 
energético de cerca de 100 moradias.

Bet Solar inicia a sua atividade 
comercial em Portugal 
Bet Solar
Tel.: +351 963 460 828 
www.betsolar.pt

A empresa espanhola de distribuição de material 
fotovoltaico Bet Solar aterra em Portugal com 
entusiasmo e com o objetivo de fornecer toda a 
sua experiência e know-how e assim posicionar-
-se como a principal referência do setor fotovol-
taico em Portugal.
Além de oferecer materiais dos melhores fabri-
cantes do setor (Huawei, Fronius, Enphase, SMA, 
BYD,  LONGi, Victron,  LG,  K2  Systems,  Risen, 
Kostal, Peimar, JASolar, entre outros), a Bet Solar 
apoia os instaladores através de um grande stock 
sempre disponível, uma forte logística, serviço 
técnico e comercial para servir os clientes e for-
mação disponível tanto para os instaladores que 
acabam de iniciar o seu caminho na área foto-
voltaica como para os especialistas que necessi-
tam de formação mais específica.

Neste sentido Borja Pellicer, CEO e fundador 
da Bet Solar, explicou que “o nosso objetivo há 
seis anos era tornarmo-nos muito fortes a nível 
nacional e depois expandirmo-nos internacional-
mente, trazendo a nossa proposta de valor, apren-
dizagem e experiência. Sempre com o objetivo de 
fazer algo diferente do resto dos distribuidores e 
apoiar o cliente português em Portugal”. Para a 
Bet Solar significa dar um passo em frente na 
sua estratégia de crescimento para 2021, bem 
como  contribuir  para  a  transição  energética 
e implementação da energia fotovoltaica em 
Portugal.

Lançado o primeiro questionário 
sobre o mercado dos serviços 
de energia em Portugal
APESEnergia
Tel.: +351 220 114 366
geral@apese.pt � www.apese.pt

A Associação Portuguesa das Empresas de Ser-
viços de Energia (APESEnergia) e a Asociación 
Nacional de Empresas de Servicios Energéticos 
(ANESE) publicaram hoje um questionário para 
ser utilizado pela nova edição do Observatório 
de Eficiência Energética, que visa a recolha de 
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dados sobre a evolução do mercado dos servi-
ços de energia, e que pela primeira vez, irá incluir 
dados de Portugal. 
Segundo Jorge Borges de Araújo da APESEner-
gia “os desígnios energéticos e climáticos estabe-
lecido pela União Europeia e, especificamente 
em Portugal através do Plano Nacional de Ener-
gia e Clima (PNEC), dependem, de forma direta, 
do aumento do mercado de serviços de energia e, 
consequentemente, da melhoria da eficiência ener-
gética nacional, sendo essencial a existência de fer-
ramentas de monitorização para que seja possível 
acompanhar a evolução do mercado e retirar ela-
ções dos dados recolhidos”.
Este questionário, com um tempo de preenchi-
mento de aproximadamente 15 minutos, tem 
como objetivo reunir informação relativa às ativi-
dades desenvolvidas em 2020, para que seja ela-
borado um relatório estruturante, designado por 
Observatório de Eficiência Energética, que possa 
ser utilizado como fonte de consulta e análise 
da evolução do mercado de serviços de ener-
gia bem como de apoio à definição de políticas 
energéticas. 
Todas as Empresas de Serviços de Energia (ESE) 
e empresas a operar no mercado Ibérico da efi-
ciência energética e energias  renováveis, estão 
convidadas a preencher o questionário até dia 
06 de julho de 2021. 
Saliente-se que o tratamento dos dados tem 
por base a metodologia utilizada pela ANESE 
nos últimos anos, assegurando a confidenciali-
dade de toda a informação fornecida.
O questionário está disponível  em português 
em: https://forms.gle/TL3PxCNFoB9cBtRA8. 

Schneider Electric empenhada 
nas suas novas metas 
de sustentabilidade
Schneider Electric Portugal
Tel.: +351 217 507 100 � Fax: +351 217 507 101
pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com
www.se.com/pt

Em janeiro, a Schneider Electric anunciou a ace-
leração  da  sua  estratégia  de  sustentabilidade 
ao definir metas ambiciosas para 2025, que se 
materializam em seis compromissos a longo 
prazo relacionados com o clima, recursos, con-
fiança,  igualdade de oportunidades, gerações e 
comunidades locais.

Três meses depois, o programa Impacto de Sus-
tentabilidade da Schneider (Schneider Sustai-
nability Impact – SSI) 2021-2025 está no bom 
caminho para alcançar os Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável das Nações Unidas, e a 
empresa está a mover-se para chegar ainda mais 
longe, tanto através de iniciativas globais como de 
novos objetivos locais, que demonstram como 
a Schneider Electric gere as suas próprias ope-
rações e cadeia de abastecimento, ao mesmo 
tempo que ajuda os seus clientes e parceiros 
a atingir os respetivos objetivos climáticos e de 
sustentabilidade.
Em consonância com o reconhecimento recente 
enquanto empresa mais sustentável do mundo 
pelo ranking da Corporate Knights, e no segui-
mento de uma liderança de 15 anos no setor, o 
mais recente programa de sustentabilidade da 
Schneider Electric capacita ainda mais as suas 
equipas locais, nos mais de 100 países em que 
opera, para que possam abordar os desafios e 
oportunidades dos mercados e comunidades 
que servem.

Engrenagens – Elesa+Ganter
REIMAN, Lda.
Tel.: +351 229 618 090
comercial@reiman.pt � www.reiman.pt

A gama de componentes padrão Visualmente 
Detetáveis da Elesa+Ganter contempla agora as 
novas engrenagens ZCL-VD. Estas engrenagens 
estão disponíveis em tecnopolímero, cor “azul 
sinal” RAL 5005, material adequado para o con-
tacto com alimentos (FDA CFR.21 e EU 10/2011). 
A cor azul, normalmente ausente nos ambientes 
em que estes produtos se encontram, faz com se 
tornem facilmente detetáveis e reconhecíveis ao 
olho humano. Para além disto, o tecnopolímero 
acrescenta-lhes um elevado nível de resistência 
aos agentes químicos presentes nos ambientes 
mais agressivos. 

EMMA: monitorização, gestão 
e análise de consumos de energia
Phoenix Contact, S.A.
Tel.: +351 219 112 760 � Fax: +351 219 112 769
www.phoenixcontact.pt

O portal  EMMA  (Energy Monitoring, Manage-
ment, Analytics) mostra os dados de consumos 
de energia transmitidos pelos analisadores de 
rede EMpro, através da  Internet, para a Profi-
cloud.io. São várias as formas gráficas de visuali-
zar os dados, dependendo da análise pretendida. 
Por  exemplo,  é  possível  comparar  consumos 
entre períodos diferentes. Outro exemplo é a 
comparação entre dois ou mais consumidores 
de energia  (dois ou mais analisadores EMpro). 
O portal está disponível na www.Proficoud.io.

“Os clientes que experimentem 
Fronius, repetem!”
Fronius España S.L.U.
Tel.: +34 916 496 040 � Fax: +34 916 496 044
pv-sales-spain@fronius.com � www.fronius.es

A Bahía Sierra, localizada em Jerez de la Frontera, 
é uma empresa que se dedica à comercialização 
e reparação de produtos para soldadura, desta-
cando no seu portefólio de produtos a marca Fro-
nius, com a qual começaram a trabalhar há mais 
de 22 anos e com a qual já trabalharam em mãos 
desde 2012, ano em que a Unidade de Negócios 
Perfect Welding da Fronius Espanha iniciou a sua 
jornada na Península. Bahía Sierra, uma empresa 
familiar, possui uma vasta gama de produtos e além 
da distribuição e reparação de sistemas de solda-
dura, é também especializada no corte por chama, 
máquinas elétricas portáteis e industriais, ferramen-
tas, acessórios para portas, fechaduras, parafusos e 
proteção do trabalho. Oferecem aconselhamento 
profissional  e  personalizado  aos  seus  clientes, 
serviços de manutenção, instalação e monta-
gem dos produtos e soluções que comercializam.
As empresas que fazem parte do Partner Pro-
gram beneficiam da força da marca Fronius. Os 
distribuidores autorizados Fronius destacam-se no 
mercado pelo apoio especializado e do fabricante 
à sua disposição em todas e cada uma das fases de 
uma venda, desde a prospeção até ao atendimento 
pós-venda,  gerando  a  fidelização  dos  clientes.
Os produtos Fronius destacam-se, entre outros 
aspetos, pela qualidade e durabilidade, o que foi 

Bet Solar inicia a sua atividade 
comercial em Portugal 
Bet Solar
Tel.: +351 963 460 828 
www.betsolar.pt

A empresa espanhola de distribuição de material 
fotovoltaico Bet Solar aterra em Portugal com 
entusiasmo e com o objetivo de fornecer toda a 
sua experiência e know-how e assim posicionar-
-se como a principal referência do setor fotovol-
taico em Portugal.
Além de oferecer materiais dos melhores fabri-
cantes do setor (Huawei, Fronius, Enphase, SMA, 
BYD,  LONGi, Victron,  LG,  K2  Systems,  Risen, 
Kostal, Peimar, JASolar, entre outros), a Bet Solar 
apoia os instaladores através de um grande stock 
sempre disponível, uma forte logística, serviço 
técnico e comercial para servir os clientes e for-
mação disponível tanto para os instaladores que 
acabam de iniciar o seu caminho na área foto-
voltaica como para os especialistas que necessi-
tam de formação mais específica.

Neste sentido Borja Pellicer, CEO e fundador 
da Bet Solar, explicou que “o nosso objetivo há 
seis anos era tornarmo-nos muito fortes a nível 
nacional e depois expandirmo-nos internacional-
mente, trazendo a nossa proposta de valor, apren-
dizagem e experiência. Sempre com o objetivo de 
fazer algo diferente do resto dos distribuidores e 
apoiar o cliente português em Portugal”. Para a 
Bet Solar significa dar um passo em frente na 
sua estratégia de crescimento para 2021, bem 
como  contribuir  para  a  transição  energética 
e implementação da energia fotovoltaica em 
Portugal.

Lançado o primeiro questionário 
sobre o mercado dos serviços 
de energia em Portugal
APESEnergia
Tel.: +351 220 114 366
geral@apese.pt � www.apese.pt

A Associação Portuguesa das Empresas de Ser-
viços de Energia (APESEnergia) e a Asociación 
Nacional de Empresas de Servicios Energéticos 
(ANESE) publicaram hoje um questionário para 
ser utilizado pela nova edição do Observatório 
de Eficiência Energética, que visa a recolha de 

https://forms.gle/TL3PxCNFoB9cBtRA8
http://www.se.com/pt
mailto:pv-sales-spain@fronius.com
http://www.fronius.es/
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confirmado por Estefanía Alcántara, gerente da 
Bahía Sierra, destacando a segurança que pos-
suem na comercialização da tecnologia Fronius. 
“Os equipamentos da Fronius têm um design único, 
é um prazer mostrá-lo e dá-nos uma grande tran-
quilidade saber que não irão falhar. O grau de con-
fiança que temos na Fronius é de 100%, nunca nos 
faltou em todos os bons, regulares e difíceis anos 
juntos. Para caminharmos juntos, tem que haver 
este tipo de confiança”.
A Unidade de Negócios Fronius Perfect Welding 
conta com um número limitado de parceiros 
selecionados, graças aos quais a tecnologia de 
soldagem da Fronius chega a todos os cantos da 
Península, nas Ilhas Canárias e nas Ilhas Baleares.

Vulcano assinala Dia Mundial 
da Terra
Vulcano
Tel.: +351 218 500 300 � Fax: +351 218 500 301
info.vulcano@pt.bosch.com � www.vulcano.pt

/VulcanoPortugal

Para assinalar o Dia 
Mundial  da Terra, 
22 de abril, a Vul-
cano reforçou o 
seu compromisso 
na preservação 
do ambiente e da 
sustentabilidade, 
disponibilizando 
alguns conselhos 
de boas práti-
cas que podemos 
adotar de forma a 
proteger o planeta.

Das diversas formas que temos para preservar 
o planeta, algumas delas passam por: utilizar reci-
pientes reutilizáveis, fazer a reciclagem, diminuir 
a produção de lixo, consumir menos produtos 
de origem animal e reduzir o consumo de água 
e energia optando por soluções mais eficientes.
É importante agir hoje para melhorar a eficiência 
energética das nossas casas, reduzindo o impacte 
ambiental. Neste sentido, a Vulcano disponibiliza 
atualmente produtos mais eficientes energeti-
camente para a produção de água quente, que 
permitem ter uma  redução na  fatura energé-
tica mensal e utilizar energias mais sustentáveis 
para o Planeta. A conjugação destas soluções de 

água quente com um sistema solar térmico per-
mite poupar até 75% do custo da energia gasto 
anualmente.
A Vulcano tem uma preocupação clara com 
as necessidades ambientais e com a utiliza-
ção de energias sustentáveis e pretende aler-
tar a população para a importância de preservar 
os recursos naturais e o ambiente, de forma a 
consciencializar a sociedade para um futuro mais 
sustentável.

Explore o dimensionador 
da Amara-e
Amara-e
Tel: +351 937 791 532
inforenovaveis@amara.es � www.amara-e.com

O dimensionador da Amara-e permite-lhe 
dimensionar, em poucos minutos, os seus pro-
jetos  fotovoltaicos com a máxima eficiência e 
obter um relatório personalizado para o seu 
cliente. Além disso, conta com o cálculo de som-
bras para que possa otimizar os painéis e assim 
evitar perdas por sombreado. 
Para experimentar apenas tem de iniciar sessão 
como cliente da Amara-e no portal e poderá 
aceder ao dimensionador a partir do menu. 

Porque devo proteger a minha 
instalação com proteção diferencial 
Tipo B?
CIRCUTOR, S.A.
Tlm.: +351 912 382 971 � Fax: +351 226 181 072
www.circutor.com

A evolução da eletrónica em instalações elétricas 
significa que temos que saber que tipo de pro-
teção diferencial é ideal para cada tipo de carga, 
para proteger corretamente as pessoas e a pró-
pria instalação. Para isso, a Circutor apresenta a 

nova família de proteção diferencial tipo B, que é 
a proteção essencial quando pode haver fuga de 
corrente alternada, pulsante ou contínua. 
Proteja adequadamente a sua instalação, evite 
riscos selecionando a proteção adequada para 
cada tipo de carga. Os dispositivos de proteção 
diferencial tipo A e AC não detetam correntes 
residuais contínuas, podendo disparar ou travar 
acidentalmente, comprometendo a continuidade 
do serviço e apresentando sério risco à instala-
ção e/ou às pessoas.
Os fabricantes de equipamentos com eletrónica 
de potência,  incluindo acionamentos de veloci-
dade variável, UPS, pontos de carregamento de 
EV, entre outros, exigem a instalação de diferen-
ciais tipo B para a proteção correta de suas cargas.

99,98% dos acionistas tornam 
a Voltalia numa empresa 
com “Propósito”
Voltalia
Tel.: +351 220 191 000
l.moreira@voltalia.com � www.voltalia.com

A Voltalia, um player internacional no setor das 
energias renováveis, tornou-se uma empresa 
com Propósito, em linha com a lei francesa 
PACTE. A Assembleia Geral de Acionistas da 
Voltalia, que se realizou a 19 de maio, apoiou 
de forma esmagadora (99,98%) a resolução para 
alterar os estatutos da empresa para esse efeito. 
Há 6 anos, a Voltalia definiu a sua missão: melho-
rar o ambiente mundial através da promoção 
do desenvolvimento local. Desde a sua cria-
ção, a empresa tem vindo a desenvolver, cons-
truir e operar centrais de energias renováveis, 
para si e para terceiros, tanto em países mais 
desenvolvidos  como nos  emergentes.  É,  por-
tanto, através das suas atividades operacionais 
que a Voltalia contribui diariamente para o com-
bate às alterações climáticas e para o desen-
volvimento socioeconómico local. Ao tornar-se 
uma empresa com Propósito, a Voltalia optou 
por alinhar a sua atividade com os seus estatu-
tos, ao incluir, além do seu Propósito, três obje-
tivos ambientais e sociais que irão prosseguir 
na sua atividade: atuar para uma produção de 
uma energia renovável acessível a todos, através 
da contribuição direta para o combate às alte-
rações climáticas e de uma eletricidade verde 
acessível e de qualidade; contribuir  juntamente 
com a população local para o desenvolvimento 
sustentável dos seus territórios, construindo 
relações de longo prazo com os stakeholders 
locais;  aproveitar  ao máximo os  recursos  do 
planeta de forma sustentável, maximizando o 
impacto positivo das suas atividades no meio 
ambiente, em toda a sua cadeia de valor.
Para monitorizar estes objetivos foi criado um 
Comité de Propósito que terá a responsabilidade 

http://www.vulcano.pt/
http://www.circutor.com
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de preparar um relatório que será apresentado 
anualmente aos acionistas da Voltalia na Assem-
bleia Geral Anual.  Este Comité  de  Propósito 
é  composto  por  3  funcionários  da Voltalia  e 
especialistas externos. Ao tornar-se a primeira 
empresa do seu setor, e a terceira empresa 
cotada no mercado regulamentado da Euronext, 
a alcançar o estatuto de Empresa com Propó-
sito, a Voltalia demonstra assim a sua vontade de 
prosseguir as suas ações a favor do ambiente e 
do desenvolvimento local. 

Endiprev inaugura novas instalações 
em Mortágua
Endiprev
Tel.: +351 223 170 070
www.endiprev.com

No dia 18 de junho, às 16 horas, a Endiprev inau-
gurou as suas novas  instalações em Mortágua. 
Com 12 anos no mercado, a empresa, que for-
nece serviços para a energia eólica em todo 
mundo, inicia esta nova etapa com um pequeno 
evento, celebrado com alguns clientes, forne-
cedores e contando ainda com a presença do 
Presidente da Câmara de Mortágua,  José  Júlio 
Norte.
As novas  instalações em Mortágua são as pri-
meiras instalações próprias da empresa, sendo 
um claro sinal do crescimento que a empresa 
tem vindo as registar nos últimos anos e com 
o consequente aumento da equipa. Sendo a 
sede em Portugal, a Endiprev conta com mais 
7 escritórios: outro em Portugal, no Porto, e 
os restantes em França, EUA, Espanha, Alema-
nha, Holanda e Suécia. Nas suas conquistas ao 
longo destes 12 anos, foi a primeira empresa for-
necedora de serviços especializados em ener-
gia eólica a trabalhar em projetos offshore nos 3 
continentes; trabalhou no primeiro (e único até 
ao momento) parque eólico offshore nos EUA; 
tem vindo a trabalhar no segundo maior parque 
eólico onshore da Europa.
A Endiprev fornece soluções de engenharia elé-
trica que apoiam a geração e transformação de 
energia, desempenhando serviços profissionais 
que protegem o pessoal, monitorizam a segu-
rança do equipamento e assegura que a pro-
dução  de  energia  ocorre  com  eficiência.  Os 
seus clientes pertencem a várias áreas da gera-
ção de energias renováveis, empresas de fabrico 

e de utilidade pública, onde a Endiprev garante 
um serviço de alta-qualidade, com uma equipa 
experiente que ajuda os seus clientes a atingir 
e a manter os seus objetivos com sucesso. Os 
seus serviços incluem operação, manutenção, 
controlo de qualidade, comissionamento, e con-
sultoria nos sistemas de energia, com particular 
foco na energia eólica. A Endiprev tem na sua 
carteira de clientes alguns dos grandes fabrican-
tes, investidores da geração de energia, estando 
comprometida em fazer a diferença através da 
qualidade dos seus serviços e processos.

Suministros Orduña apoia 
na instalação de 100 kW na Galiza
Suministros Orduña
Tel.: +34 925 105 155
info@suministrosorduna.com
www.suministrosorduna.com/pt-pt/

A Suministros Orduña divulgou um caso de 
uma instalação de energia solar fotovoltaica 
implementada na empresa Coreti, dedicada 
ao fabrico de etiquetas adesivas, localizada na 
Corunha. A empresa TEUVENTO PASSIVHAUS, 
com o apoio e aconselhamento de Suministros 
Orduña, efetuou esta instalação com equipa-
mentos de primeira linha.
Para cobrir as necessidades energéticas deteta-
das pela TEUVENTO e pela Suministros Orduña 
para esta fábrica, foram instalados 222 módulos 
fotovoltaicos monocristalinos HiKu Super High 
Power 450 w da Canadian Solar, um Sunny Tri-
power 110 CORE2 e um Data Manager da SMA, 
um kit prisma 310 A injeção 0 trifásico e estru-
tura Renusol, especificamente Metasole MS + P 
para telhado inclinado em chapa.
Graças ao sistema de monitorização instalado, o 
cliente final, Coreti, tem acesso através do portal 
gratuito da SMA, Ennexos Sunny Portal, à moni-
torização  completa  da  instalação. Além  disso 
pode aceder à distância a todos os parâmetros 
do inversor, permitindo-lhe verificar o sistema de 
uma forma muito detalhada e fácil.
Além  disso,  para  proporcionar  segurança 
durante a instalação, para a manutenção dos 
equipamentos de ar condicionado da cober-
tura, para a manutenção da própria cobertura 
e para a manutenção da instalação fotovoltaica, 
a empresa executora do projeto instalou cordas 
de segurança permanentes na cobertura.

HRV, 39 anos e nova imagem
HRV – Equipamentos de Processo, S.A.
Tel.: +351 244 830 180
www.hrv.pt � hrv@hrv.pt

A HRV, especialista na conceção, instalação e manu-
tenção de processos industriais para os segmentos 
dos alimentos compostos para animais (convencio-
nais, peixe e pet), biomassa (energia, carvão vegetal 
e composto orgânico) e química (sólidos e pol-
vorosos), assinala o seu 39.º aniversário com uma 
nova imagem corporativa, mais leve e moderna, 
de acordo com o seu atual posicionamento.
Com reconhecida experiência, a HRV oferece 
atualmente aos seus clientes um serviço de solu-
ções integradas, inovadoras e que se pretendem 
sempre mais sustentáveis. A parceria específica e 
estratégica que mantém com a Andritz Feed & 
Biofuel permite garantir aos seus clientes equipa-
mentos de elevada qualidade, fiabilidade e tecno-
logicamente avançados. A experiência acumulada 
e os investimentos sustentados feitos ao longo do 
tempo em I&D, formação, equipamentos e ins-
talações, resultam num acompanhamento espe-
cializado em cada um dos segmentos onde atua, 
sempre adaptado às necessidades de cada cliente.

Assistência técnica na Labeltronix
Labeltronix®

Tel.: +351 213 690 676
sales@labeltronix.pt � www.labeltronix.pt

A Labeltronix possui uma equipa dedicada que 
presta assistência técnica remotamente e no local, 
sejam problemas de software ou de hardware. 
A Labeltronix possui uma experiência acumulada 
ao longo dos anos com as mais populares marcas 
de impressoras e softwares de impressão. Qual-
quer que seja a dificuldade com a sua impressora 
ou com os seus consumíveis, a Labeltronix fará 
um diagnóstico da avaria/problema e apresentará 
as melhores soluções.

http://www.endiprev.com
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SMA com novas apostas no mercado 
português
SMA Ibérica Tecnología Solar
Tel.: +34 935 635 039
info@sma-iberica.com � www.sma-portugal.com

A SMA lançou uma nova versão do seu website, 
desta vez direcionado ao mercado português e 
por isso todo em português, reforçando assim o 
seu compromisso com os clientes e o seu obje-
tivo em ser a maior referência do setor em Por-
tugal. Tal como na versão espanhola, na versão em 
português os utilizadores poderão, por exemplo, 
consultar a lista de distribuidores oficiais da SMA, 
as últimas notícias, aceder ao centro de Atendi-
mento Online onde podem registar os produtos, 
descarregar fichas técnicas, entre muitas outras 
funcionalidades de interesse para os clientes e uti-
lizadores. Pode ainda consultar os contactos dos 
fornecedores locais, e quais os produtos e solu-
ções que a SMA oferece nas mais variadas áreas.
Reforçando ainda mais a sua presença em Portu-
gal, a SMA foi patrocinador do evento ENERGY-
EAR PORTUGAL e participou no debate sobre 
“Novas tecnologias e inovações para reduzir o LCOE 
e aumentar o ROI dos projetos fotovoltaicos em Por-
tugal”.  Jorge García Huidobro, Sales Manager at 
SMA  Ibérica Tecnología Solar,  S.L.U. participou 
na mesa redonda e explicou as vantagens em se 
apostar nas soluções da SMA que “a SMA pro-
põe soluções compactas da melhor qualidade. Aju-
dam a reduzir custos tanto na fase inicial (CAPEX) 
como na fase de operação (OPEX), garantindo 
poucas horas-homem por ano para a realização 
de manutenção e uma produção fotovoltaica muito 
elevada.” E destaca ainda os “mais de 40 anos de 
experiência no setor fotovoltaico, que permite à 
SMA contribuir com o seu conhecimento técnico e 
apoio para que qualquer projeto fotovoltaico, tam-
bém em Portugal, possa minimizar custos e tornar-
-se um sucesso”. O Energyear Portugal decorreu a 
22 de junho no Sheraton Hotel, em Lisboa, e reu-
niu mais de 200 participantes presenciais e mais 
de 300 participantes virtuais, sendo um encon-
tro onde predominou o debate de oportunida-
des de negócio na área das energias limpas em 
Portugal num espaço concebido para networking.

Nova aplicação de cálculo CableApp
General Cable-Celcat, a brand of Prysmian Group
Tel.: +351 308 812 408
info.celcat@prysmiangroup.com
www.generalcable.com/eu/pt

A  CableApp  é  a  nova  aplicação  profissional 
desenvolvida pela Prysmian Group para a con-
figuração e cálculo eficiente do cabo certo para 
cada tipo de  instalação eléctrica. Foi desenvol-
vida para smartphone, tablet e PC e para cabos 
de media e baixa tensão.

Esta nova aplicação permite calcular a poupança 
anual de emissões de CO2, a poupança total 
de energia na fatura de eletricidade e os cabos 
estão atualizados segundo o CPR.
Prysmian Group lança o Cable App, o novo apli-
cativo de cálculo da melhor secção de cabos, 
destacando-se por ser económica, técnica e eco-
lógica para cada tipo de instalação. O Cable App 
é eficiente, sustentável, económica e útil, permi-
tindo uma configuração fiável das suas instalações 
elétricas. Destaca-se anda por ser sustentável ao 
calcular a poupança anual de emissões de CO2, 
por calcular a poupança total de energia na fatura 
de eletricidade e garante a máxima usabilidade e 
facilidade de utilização.
Nesta aplicação encontra o catálogo de cabos 
atualizado segundo o CPR, permite a consulta de 
todos os sistemas de instalação possíveis em deta-
lhe, destaque ainda para as regras de eliminação 
que o ajudam a escolher o cabo certo segundo a 
RTIEBT, e os cálculos com o resultado de vários 
condutores por fase. Permite ainda a aplicação de 
todos os coeficientes de correção possíveis (agru-
pamento,  temperatura, resistividade térmica do 
solo, tipos de receptores, entre outros) e a intro-
dução individual de tensões para cálculos de cor-
rente contínua (especialmente para instalações 
fotovoltaicas). Nesta aplicação pode guardar os 
seus cálculos para os consultar sempre que neces-
sitar deles, descarregar um PDF com os resulta-
dos de cada cálculo. Esta aplicação é intuitiva, com 
escolhas múltiplas e dados pré-preenchidos e é 
fácil de usar mesmo nos locais de obra.

Soluções de automação 
mais flexíveis com u-remote
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 
Tel.: +351 214 459 191 � Fax: +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt � www.weidmuller.pt

Tanto na construção de máquinas como na de 
instalações, os sensores e os atuadores de toda 
a máquina precisam estar conectados à unidade 
de controlo. Dependendo da máquina, o tama-
nho e também a contagem dos sinais pode ser 
muito grande, de modo que os barramentos de 
campo e os sistemas I/O devem ser usados para 
coletar os sinais localmente. A gama de produtos 
u-remote IP67 resolve esse problema por meio 
do encapsulamento IP67 protegido no ponto em 
que os sensores e os atuadores estão localizados.

Os módulos  IP67 do u-remote medem até os 
mais rigorosos requisitos de robustez. As caixas 
fundidas sob pressão de zinco totalmente encap-
sulados são extremamente confiáveis onde quer 
que sejam necessários distribuidores de sinais 
resistentes. Com 30 mm de largura ou 60 mm 
de largura, o u-remote pode ser instalado em 
espaços  restritos  e  em  perfis  comuns. Além 
disso, os módulos estão entre os mais peque-
nos de sua classe e são 20% mais leves do que 
outros produtos similares do mercado. Como 
um sistema IP67, o u-remote está bem prote-
gido contra água e poeira e pode ser usado 
numa faixa de temperatura de -20 °C a +70 °C.

Os módulos I/O IP67 com conexões de cobre e 
POF são certificados de acordo com o PROFI-
NET IRT V2.3 e suportam vários diagnósticos e a 
função de inicialização rápida. Uma versão é com 
16DI e outra com 8DI/8DO. O conetor PushPull 
para a fonte de alimentação pode transmitir 2 x 
16 A e, portanto, fornece um grande número de 
módulos sem ter que se alimentar novamente. 
Pré-ativação, solução de problemas, atualizações 
de firmware e downgrades podem ser realizados 
através do servidor web integrado.

APESEnergia e ANESE unidos para 
acelerar o crescimento do mercado 
dos serviços energéticos de energia
APESEnergia, Associação 
Portuguesa das Empresas de Serviços de Energia
Tel.: +351 220 114 366
geral@apese.pt � www.apese.pt

ANESE – Asociación Nacional de Empresas 
de Servicios Energéticos
Tel.: +34 917 373 838
anese@anese.es � www.anese.es

A APESEnergia – Associação Portuguesa das 
Empresas de Serviços de Energia e a ANESE – 
Asociación Nacional de Empresas de Servicios 
Energéticos assinaram um acordo de colabora-
ção para partilhar conhecimentos e experiências 
que contribuam para o crescimento do mercado 
dos serviços de energia, promovendo a atividade 
das Empresas de Serviços de Energia (ESE) no 
mercado  ibérico.  A  assinatura  deste  acordo 
surge num momento de crescimento da APE-
SEnergia em termos de Associados bem como 
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no número de iniciativas, como a recente parce-
ria com o Banco BBVA para assessoria especiali-
zada em eficiência energética.
Ambas as associações pretendem unir esforços 
para a realização de ações conjuntas e iniciativas 
de cooperação e formação para a expansão das 
respetivas empresas associadas, como a organiza-
ção de webinários, grupos de trabalho e conferên-
cias, e também defender e representar as ESE e 
os seus interesses junto às entidades governamen-
tais e regulatorias, em Portugal e Espanha. Também 
como resultado deste acordo, a edição deste ano 
do “Observatorio de Eficiencia Energética de ANESE. 
El mercado de las Empresas de servicios Energéti-
cos”, observatório que analisa de forma detalhada 
o mercado dos serviços de energia em Espa-
nha, incluirá pela primeira vez dados de Portugal.

Esta colaboração foi formalizada num acordo 
ratificado por Jorge Borges de Araújo, Presidente 
da APESEnergia, e por Carlos Ballesteros, Dire-
tor da ANESE. Segundo Jorge Borges de Araújo 
da APESEnergia, este acordo de colaboração 
com a ANESE permite “explorar sinergias e repli-
car exemplos de sucesso” bem como “alavancar a 
cooperação e ação das ESE Associadas que ope-
ram no mercado ibérico para dinamizar os inves-
timentos necessários à transição energética para 
que se atinjam os objetivos nacionais e de Euro-
peus em termos de descarbonização.”

ALER e AMER formalizam parceria 
ALER – Associação Lusófona de Energias 
Renováveis 
Tel.: +351 211 379 288
geral@aler-renovaveis.org � www.aler-renovaveis.org

A ALER e a AMER – Associação Moçambicana 
de Energias Renováveis, formalizaram no mês de 
Maio a assinatura do protocolo de parceria.
A AMER e a ALER têm vindo a trabalhar em con-
junto desde a  formação da AMER em diversas 

atividades, incluindo a organização de eventos públi-
cos que proporcionaram debates interessantes 
acerca das energias renováveis em Moçambique.
No âmbito deste protocolo, a AMER e a ALER 
colocaram o compromisso de continuar a traba-
lhar de forma conjunta em várias atividades do 
setor e ainda elevar os esforços para a manuten-
ção da página LERenováveis Moçambique assim 
como trabalhar de forma conjunta na planifica-
ção das suas atividades e ao serviço dos seus 
membros.
Algumas atividades já estão a ser executadas em 
conjunto com os membros associados de ambas 
como é o caso dos grupos de trabalho recente-
mente criados e, estão previstas para breve mais 
atividades e eventos para a promoção de ener-
gias renováveis. 

Os módulos  IP67 do u-remote medem até os 
mais rigorosos requisitos de robustez. As caixas 
fundidas sob pressão de zinco totalmente encap-
sulados são extremamente confiáveis onde quer 
que sejam necessários distribuidores de sinais 
resistentes. Com 30 mm de largura ou 60 mm 
de largura, o u-remote pode ser instalado em 
espaços  restritos  e  em  perfis  comuns. Além 
disso, os módulos estão entre os mais peque-
nos de sua classe e são 20% mais leves do que 
outros produtos similares do mercado. Como 
um sistema IP67, o u-remote está bem prote-
gido contra água e poeira e pode ser usado 
numa faixa de temperatura de -20 °C a +70 °C.

Os módulos I/O IP67 com conexões de cobre e 
POF são certificados de acordo com o PROFI-
NET IRT V2.3 e suportam vários diagnósticos e a 
função de inicialização rápida. Uma versão é com 
16DI e outra com 8DI/8DO. O conetor PushPull 
para a fonte de alimentação pode transmitir 2 x 
16 A e, portanto, fornece um grande número de 
módulos sem ter que se alimentar novamente. 
Pré-ativação, solução de problemas, atualizações 
de firmware e downgrades podem ser realizados 
através do servidor web integrado.

APESEnergia e ANESE unidos para 
acelerar o crescimento do mercado 
dos serviços energéticos de energia
APESEnergia, Associação 
Portuguesa das Empresas de Serviços de Energia
Tel.: +351 220 114 366
geral@apese.pt � www.apese.pt

ANESE – Asociación Nacional de Empresas 
de Servicios Energéticos
Tel.: +34 917 373 838
anese@anese.es � www.anese.es

A APESEnergia – Associação Portuguesa das 
Empresas de Serviços de Energia e a ANESE – 
Asociación Nacional de Empresas de Servicios 
Energéticos assinaram um acordo de colabora-
ção para partilhar conhecimentos e experiências 
que contribuam para o crescimento do mercado 
dos serviços de energia, promovendo a atividade 
das Empresas de Serviços de Energia (ESE) no 
mercado  ibérico.  A  assinatura  deste  acordo 
surge num momento de crescimento da APE-
SEnergia em termos de Associados bem como 

PU
B.

mailto:geral@apese.pt
http://www.apese.pt/
mailto:anese@anese.es
http://www.anese.es/


dossier sobre recursos endógenos para energia

26

instalação de aerogeradores nED100 
no Porto de Shoreham (Reino Unido)
Norvento

recursos endógenos 
para energia

projeto CHARCLEAN: valorização de biomassa 
através da produção de carvão vegetal
Daniel Neves, Luís Ruivo, Félix Charvet, Arlindo Matos, Luís Tarelho, José Silva, Teresa Nunes e Cátia Gonçalves,  
Universidade de Aveiro

Lipor apoia a autossuficiência 
de eletricidade do país
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cooperação DGEG-CBE no domínio  
da biomassa para a energia
Luís Gil, João Bernardo, 
DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia

o solar fotovoltaico:  
da pequena à grande escala
Madalena Lacerda e Susana Serôdio, 
APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis
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Os portos têm os recursos e espaço necessários para  integrarem ener-
gias renováveis eólicas que permitam reduzir os altos custos da eletricidade, 
aumentar as economias e reduzir as emissões de carbono. Além disso, depen-
dendo da natureza dos projetos, as tecnologias eólicas para autoconsumo ou 
geração distribuída podem auxiliá-los na solução de problemas operacionais.

Os portos são infraestruturas que prestam serviços a múltiplos con-
sumidores e  têm uma elevada demanda energética  (pórticos de carre-
gamento, sistemas de refrigeração de contentores  frigoríficos,  iluminação, 
entre outros) e, de outro lado, costumam ter um importante potencial para 
o desenvolvimento de projetos renováveis eólicos uma vez que possuem 
suficiente espaço físico, escassa rugosidade do terreno, baixo cisalhamento 
do vento, velocidade do vento constante e escassa turbulência.
Os portos podem tornar-se infraestruturas totalmente autossuficientes 

através de geração renovável e sistemas de armazenamento, e posicionar-se 
como microrredes: sistemas elétricos de dimensão reduzida em relação à 
grande rede, que agrega geração e demanda, e que é capaz de operar des-
ligado doutras redes fornecendo energia de qualidade e de forma confiável.

Temos um exemplo no Porto de Shoreham (Reino Unido) onde a Nor-
vento instalou 2 aerogeradores nED100 conseguindo aumentar as econo-
mias do porto, reduzir as emissões de CO2 e compensar as quedas de tensão.
O porto de Shoreham é um porto comercial na costa  sul da  Ingla-

terra que oferece serviços para transporte marítimo de curta distância, 
incluindo embarcações comerciais, de pesca e recreativas. Este ECO porto 
procura continuamente novas maneiras de melhorar a eficiência e reduzir 
sua pegada de carbono. A energia renovável desempenha um papel funda-
mental na estratégia ambiental do porto, o qual instalou painéis solares e 
também 2 aerogeradores de 100 kW de potência da Norvento, aprovei-
tando o bom recurso eólico do local.

Situação de partida
O porto consome uma grande quantidade de energia todos os dias para 
bombear água desde o mar para a bacia do porto principal a fim de man-
ter o nível da água estável devido às marés. O bombeamento é realizado 
com 4 bombas de 185 kW cada, com uma partida muito agressiva que 
afeta ao fator de potência.

Problemática do porto
•  Altos custos de eletricidade: os custos do porto de Shoreham para operar 
as bombas, que têm um consumo de eletricidade anual de 475 000 kWh, 
eram de £40 000/ano.

•  Restricões operacionais: o funcionamento das bombas foi limitado a duas 
vezes (na maré alta) para minimizar o consumo de eletricidade. Devido à 

idade das bombas, ocorreram interrupções na rede elétrica local quando 
elas estavam em operação. Consequentemente, o operador da rede res-
tringiu a operação das bombas a não mais do que 3.

Solução e resultados
Para aliviar os problemas que afetavam a atividade do porto, 2 aerogera-
dores Norvento nED100 foram instalados com os seguintes resultados:

•  O conversor de potência dos aerogeradores nED100 – com suporte 
para afundamentos de tensão – conseguiu compensar as quedas de 
tensão causadas pelas bombas, ajudando a manter os níveis dentro 
dos limites operacionais da rede; o que permite maior flexibilidade ao 
porto na sua utilização.

•  São gerados 550 MWh/ano.
•  O porto consome 50% da energia gerada e o restante da energia é 

descarregado na rede.
• Economias de £12 000/ano.
•  Redução das emissões de carbono em cerca de 600 toneladas ao 

longo de toda a vida operacional do projeto.

Este é apenas um exemplo de como a energia eólica distribuída pode 
ajudar a  reduzir os custos elétricos de um porto e melhorar os aspe-
tos ambientais e operacionais. Estas infraestruturas públicas dispõem do 
recurso e do espaço necessários à integração das energias renováveis   e, 
apesar de alguns portos terem dado os primeiros passos – o de Bilbau, o 
de Roterdão, o de Hamburgo, o de Valência, para citar algum outro exem-
plo –, ainda há muito trabalho a fazer nesta área. 

instalação de aerogeradores 
nED100 no Porto  
de Shoreham (Reino Unido)

Norvento
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Introdução
A biomassa desempenha um papel importante no abastecimento energé-
tico das sociedades, sobretudo quando existem recursos florestais disponí-
veis. Nos últimos anos, tem-se assistido também a um interesse crescente 
pela valorização de biomassa no contexto de roteiros para a neutralidade 
carbónica, circularidade da economia, e da produção de biocombustíveis e 
bioprodutos avançados. A problemática dos incêndios florestais, em parti-
cular no sul da Europa, veio fomentar o referido interesse. Efetivamente, a 
biomassa associada aos incêndios florestais – nas vertentes de prevenção e 
recuperação de áreas ardidas – junta-se à biomassa residual oriunda de ati-
vidades regulares ligadas à gestão florestal, agricultura, controlo de espécies 
invasoras, entre outras. O resultado tem sido uma crescente quantidade, 
variedade e dispersão da biomassa no território, para não referir a biomassa 
abandonada, que lança desafios acrescidos para a sua gestão/valorização.
A valorização energética de biomassa em Portugal baseia-se principal-

mente em tecnologias de combustão. Um dos projetos pioneiros foi a cen-
tral  termoelétrica de Mortágua, com uma caldeira com capacidade para 
transformar mais de 100 kton/ano de resíduos florestais em electricidade 
[1]. Posteriormente, a dinâmica do setor da eletricidade renovável conduziu 
à construção de novas centrais, em regime de produção dedicada ou coge-
ração, levando a que a bioeletricidade represente hoje cerca de um décimo 
do total de eletricidade renovável produzida no país [2]. Existe também um 
mercado consolidado de pequenas unidades de combustão (tipicamente, 
de 0.01 a 1 MWth) para aquecimento de espaços e/ou processos. Além da 

combustão, outra tecnologia bem conhecida é a densificação para a pro-
dução de pellets, existindo várias unidades de produção no país. Por outro 
lado, as  tecnologias de gasificação, pirólise e destilação aparecem como 
pouco relevantes (ou mediáticas).

A este respeito, suscita curiosidade o facto de existirem regiões no país 
onde estas tecnologias pouco conhecidas são usadas para a produção de 
carvão vegetal (pirólise de biomassa) de forma especialmente ativa. Por 
exemplo, é possível observar uma quantidade relevante de instalações de 
carbonização em operação na zona de Coruche. Segundo a comunicação 
social regional [3], um único carvoeiro pode operar dezenas de fornos e pro-
cessar largas toneladas de biomassa por mês. Isto sugere que as atividades de 
produção de carvão vegetal podem ter uma dimensão considerável e que 
a quantidade de biomassa carbonizada a nível nacional pode ser significativa.

Porquê a produção de carvão vegetal?
Em Portugal, conclui-se que são limitadas as referências à utilização da tec-
nologia de carbonização (pirólise) para a valorização de biomassa residual. 
Contudo, especialmente no atual quadro de risco de incêndio florestal, é 
possível avançar várias razões para abordar o tema, nomeadamente:

projeto CHARCLEAN:  
valorização de biomassa através  
da produção de carvão vegetal

Daniel Neves, Luís Ruivo, Félix Charvet, Arlindo Matos, Luís Tarelho, José Silva, Teresa Nunes e Cátia Gonçalves

Departamento de Ambiente e Ordenamento (DAO) & CESAM, Universidade de Aveiro

A produção de carvão vegetal pode desempenhar um papel importante no contexto atual de prevenção 
de incêndios rurais e recuperação de áreas ardidas, uma vez que concorre para o desenvolvimento 
de soluções de proximidade e sinergias com outras tecnologias de valorização de biomassa.
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i)   A carbonização pode contribuir para a gestão eficaz da biomassa residual
   O processo de carbonização é útil num diversificado conjunto de con-

dições e tipos de biomassa residual, sendo um processo pouco depen-
dente da dimensão das partículas, teor e composição das cinzas, presença 
de materiais  inertes (p.e., solo, pedras) ou até de materiais parcialmente 
carbonizados proveniente de áreas ardidas. Neste sentido, raízes e tron-
cos de árvores são exemplos de biomassas para os quais a carbonização 
pode ser vantajosa. Também do ponto de vista energético existem sinergias. 
Por exemplo, a carbonização pode beneficiar de energia térmica de baixa 
entalpia proveniente de processos exotérmicos adjacentes. Por outro lado, 
a produção de carvão vegetal é uma atividade tipicamente de pequena 
escala e dispersa no território o que concorre para a economia local.

ii)    A carbonização pode ser melhorada em termos de desempenho ener-
gético e ambiental

   O processo de carbonização decorre na ausência ou défice de ar, pelo 
que são esperados níveis elevados de “inqueimados”  nos  efluentes 

gasosos (hidrocarbonetos, CO, H2, alcatrões, etc.). Isto significa também 
que, em certos momentos do processo, os efluentes gasosos dispõem 
de energia química – para além de energia térmica sensível e latente 
– que pode ser recuperada, de preferência reutilizando-a no próprio 
processo de carbonização, com a melhoria concomitante da eficiência 
energética e compatibilidade ambiental.

iii)  A carbonização tem poten-
cial para gerar produ-
tos para vários mercados 
Existem numerosas aplica-
ções para o carvão vegetal 
e  para  os  finos  que  resul-
tam do processo. Isso inclui 
a produção de biocombustí-
veis, agentes de redução, car-
vão ativado, condicionadores 
de solo (biochar), suplemen-
tos alimentares, cosméticos, 
entre outros. Tem-se cons-
tatado que as propriedades 
do carvão vegetal depen-
dem da biomassa original 
[4], pelo que a diversificação 
dos tipos de biomassa utili-
zados pode ajudar a expan-
dir os mercados.

PU
B.



30

PROJETO CHARCLEAN: VALORIZAÇÃO DE BIOMASSA ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL

dossier sobre recursos endógenos para energia

iv)  A carbonização é uma atividade económica que gera valor para a eco-
nomia local 

   Um grande número de interessados pode beneficiar da evolução deste 
setor de atividade, incluindo produtores de carvão vegetal, proprietários 
e empresários florestais, indústrias de produção de pellets/briquetes de 
carvão, indústrias metalomecânicas, entidades públicas e, naturalmente, 
os trabalhadores envolvidos em toda a cadeia de valor.

O projeto CHARCLEAN
De modo a enquadrar melhor a produção de carvão vegetal no setor 
nacional da bioenergia, surgiu o projeto CHARCLEAN – modernização 
tecnológica de fornos de carvão vegetal para torná-los mais limpos e efi-
cientes visando uma economia resiliente ao fogo em áreas rurais Portu-
guesas. O projeto foi apresentado pela Universidade de Aveiro, através do 
Departamento de Ambiente e Ordenamento e a Unidade de Investigação 
CESAM, e financiado no âmbito do concurso FCT “Projetos de Investigação 
Científica e Desenvolvimento Tecnológico no Âmbito da Prevenção e Combate 
de Incêndios Florestais – 2017”.

Os trabalhos associados ao projeto estão organizados em três tarefas 
principais:

Tarefa 1 – Levantamento preliminar da produção de carvão vegetal 
em Portugal
Com o objetivo de conhecer os principais focos de produção de carvão 
vegetal, as tecnologias, modelos e técnicas de operação/produção, tipos de 
biomassa, carvões e subprodutos, e mercados, um vasto conjunto de infor-
mação tem vindo a ser obtido e organizado através de contactos com enti-
dades públicas, trabalho de campo e análise de imagens de satélite.

Tarefa 2 – Ensaios laboratoriais de carbonização de biomassa
O processo de pirólise de diversos tipos de biomassa comuns em Por-
tugal tem vindo a ser estudado numa instalação laboratorial capaz mime-
tizar condições típicas de grandes fornos de carbonização – incluindo 
temperaturas de 250-450 ºC e taxas de aquecimento de 0.1-5 ºC/min. 
Um dos objetivos é contribuir para que biomassas alternativas passem 
a ser também utilizadas para a produção de carvão vegetal,  tornando 

assim a atividade mais relevante no contexto nacional da valorização de 
biomassa. Pretende-se também desenvolver indicadores que permitam 
caracterizar o desempenho de processos à escala real.

Tarefa 3 – Condições de operação de um forno de carbonização à 
escala real
Tendo em vista compreender a forma como os processos reais ocor-
rem, o grupo de trabalho tem vindo a monitorizar ciclos integrais de car-
bonização em fornos reais de produtores de carvão vegetal, por forma a 
avaliar também o efeito dos modelos e técnicas de operação. O objetivo 
é caracterizar os balanços de massa e energia aos fornos, as condições 
operatórias, as principais emissões de gases e partículas, e as caracterís-
ticas do carvão vegetal e subprodutos.

Em conclusão, o projeto CHARCLEAN (charclean.web.ua.pt) visa não só 
dar uma perspetiva geral sobre a situação atual da produção de carvão vege-
tal em Portugal,  incluindo a relevância económica, social e ambiental, mas 
também criar conhecimento científico e tecnológico que suporte ações de 
modernização desta atividade – de preferência apropriando a infraestrutura e 
conhecimento prático disponíveis – de modo a que ela se torne mais relevante 
no âmbito de estratégias nacionais ou regionais de valorização de biomassa.
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Nos últimos anos a eletricidade produzida pela 
LIPOR nas  suas 3 unidades é manifestamente 
superior à energia consumida. Com efeito, nos 
anos de 2018, 2019 e 2020, a Lipor produziu 
589 MWh de eletricidade e consumiu cerca de 
101 MWh.

Ao país forneceu, em 3 anos, 488 MWh de ele-
tricidade. Esta energia corresponde a uma redu-
ção de 229,4 toneladas de CO2eq (de acordo 
com Despacho n.º 17313/2008, de 26 de junho).
A LIPOR e os seus Municípios Associados tra-

balham todos os dias para potenciar as cerca 

de 530 000 toneladas de resíduos produzidos 
anualmente na sua área de influência.

Com o desenvolvimento de projetos inova-
dores e utilizando as tecnologias mais recentes 
seguem a hierarquia da gestão de resíduos, de 
modo que, cada vez menos resíduos acabem em 
aterros, para que cada vez mais os resíduos sejam 
um recurso, potenciando e promovendo a Eco-
nomia Circular.

E a aposta da LIPOR numa tecnologia diferente 
de modo a aproveitar o máximo potencial dos 
resíduos através da valorização energética, acom-
panhada da promoção de energias renováveis, 
nomeadamente com a instalação de dois parques 
de painéis fotovoltaicos estão a dar os seus frutos.
Por si, por todos,  também produzimos ener-

gia elétrica! 

Lipor apoia a autossuficiência 
de eletricidade do país

Instalação fotovoltaica – Cobertura da nave da Central de Valorização Orgânica da LIPOR (Baguim do Monte).

A Lipor forneceu em 3 anos 488 MWh de eletricidade e evitaram assim, a emissão de cerca 
de 230 toneladas de CO2eq.

Nos anos de 2018, 2019 e 2020, 
a Lipor produziu 589 MWh 
de eletricidade e consumiu  
cerca de 101 MWh.
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Portugal participa num processo de transição sem precedentes dos mode-
los económicos de vários setores de atividade e pretende estar na liderança 
de alguns desses esforços, em particular no que se refere à transição ener-
gética e à exploração sustentável dos recursos endógenos.
Assim, Portugal, no âmbito do Acordo de Paris sobre alterações climáticas, 

assumiu o compromisso de transitar para uma economia neutra em carbono 
até 2050. Esta  transição assenta necessariamente na criação de políticas 
públicas que conduzam a uma maior competitividade económica compa-
ginável com o necessário desenvolvimento sustentável da nossa sociedade.

Para corporizar estes objetivos o Governo desenhou instrumentos de 
planeamento e de estratégia destinados a integrar e dar visibilidade a estas 
políticas. São exemplos o Roteiro para a Neutralidade Carbónica (RNC), 
o Programa Nacional de Investimentos 2030, o Plano Nacional Energia e 
Clima 2030 (PNEC 2030) e a Estratégia Nacional para o Hidrogénio. 
O PNEC 2030 é o primeiro plano de um novo ciclo de políticas integra-

das de energia e clima, sendo por isso um instrumento pioneiro e inovador 
que traduz uma abordagem convergente e articulada para promover a des-
carbonização da economia e a transição energética, com metas e objetivos 
para o setor da energia que são ambiciosos: atingir uma incorporação de 
47% de fontes renováveis no consumo final de energia e de 80% de renová-
veis na produção de eletricidade, reduzir para 65% a dependência energética 
do exterior e reduzir em 35% o consumo de energia primária. 
Na sequência da  implementação do Plano Nacional de Defesa da Flo-

resta contra Incêndios (PNDFCI) decretou o Governo, através do Decreto-
-Lei n.º 64/2017, de 12 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 120/2019, de 22 de agosto, um regime especial e extraordinário para 
a instalação e exploração, por municípios ou mediante decisão destes, por 
comunidades intermunicipais ou por associações de municípios de fins espe-
cíficos, de novas centrais de valorização de biomassa definindo, ao mesmo 
tempo, medidas de apoio e incentivo destinadas a assegurar a sua concreti-
zação, com o objetivo fundamental da defesa da floresta, do ordenamento 
e preservação florestais, e do combate ao incêndio. A Portaria n.º 410/2019, 
de 27 de dezembro, estabelece as condições para os suplementos remu-
neratórios a prever no âmbito do Decreto-Lei n.º 64/2017, de 1 de junho, 
na sua atual redação.

O Plano Nacional para a Promoção de Biorrefinarias (PNPB) visa refor-
çar a aposta de Portugal na valorização das diversas fontes de energias reno-
váveis, nomeadamente através da utilização sustentável de diferentes tipos 
de biomassa endógena. Pretende-se que o PNPB não introduza distorções 
noutros mercados existentes, e que se constitua no curto e médio prazo 
um fator de competitividade nacional com a criação de empregos qualifi-
cados, que reforce a coesão nacional através da implementação de novas 
cadeias de valor industriais, em particular no interior de Portugal e, em simul-
tâneo, vise contribuir para o esforço nacional de redução de emissões de 
gases com efeito de estufa (GEE) e promova o uso sustentável da biomassa 
como fonte de energia. 

O pleno desenvolvimento de uma Bioeconomia baseada em recursos 
sustentáveis como alternativa aos atuais recursos de origem fóssil (petróleo, 
carvão e gás natural) requer o reconhecimento do papel da biomassa como 
parte integrante da mudança de paradigma industrial rumo a uma utilização 
mais racional dos recursos renováveis para diversos setores económicos, 
bem como a sua utilização para energia (pellets, briquetes, biocombustíveis 
líquidos e gasosos e até hidrogénio, eletricidade e calor).

cooperação DGEG-CBE 
no domínio da biomassa  
para a energia

Luís Gil, João Bernardo

Direção-Geral de Energia e Geologia

Neste artigo é apresentado um protocolo de cooperação, no domínio do aproveitamento energético 
da biomassa, estabelecido entre a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), um serviço 
da administração direta do Estado, sob a direção do Ministério do Ambiente e Ação Climática, 
e o Centro da Biomassa para a Energia (CBE) que é uma associação técnica e científica sem fins lucrativos.

Figura 1 Direção Geral de Energia e Geologia (sede em Lisboa).
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Cooperação DGEG-CBE
Sendo a DGEG um serviço da administração central do Estado com a tutela 
do Ministério do Ambiente e Ação Climática, que tem por missão contribuir 
para a conceção, promoção e avaliação das políticas relativas à energia e aos 
recursos geológicos, numa ótica de desenvolvimento sustentável e de garan-
tia de segurança de abastecimento e o CBE uma associação técnica e cien-
tífica sem fins lucrativos, vocacionado para a promoção da valorização da 
biomassa essencialmente para fins energéticos, através do desenvolvimento 
e transferência tecnológica abrangendo toda a fileira da biomassa, da recolha 
e tratamento aos sistemas de conversão e produção de energia ou combus-
tíveis, foi sentida a necessidade de realização de um protocolo de colabo-
ração entre a DGEG e o CBE que permitisse a operacionalização de um 
conjunto significativo de atividades e projetos de interesse público associa-
dos à prossecução da política energética nacional e outras políticas conexas.

Dado que o CBE tem como objetivo conjugar e coordenar esforços 
das diversas entidades privadas e organismos da Administração Pública, no 
âmbito do aproveitamento da biomassa, da promoção da sua utilização sob 
todas as suas  formas, nomeadamente florestal, agrícola, animal e resíduos 
sólidos urbanos, no âmbito da formação técnica especializada e no estabe-
lecimento de uma plataforma de informação técnica e económica na área 
da biomassa especialmente vocacionada para os diversos agentes económi-
cos que operam no mercado nacional, foi entendido que o CBE seria o par-
ceiro ideal para apoiar a DGEG nos domínios referidos.
Mais concretamente, a DGEG é responsável por assegurar a concretiza-

ção da política energética definida pelo governo, bem como a promoção da 
aposta nas energias renováveis e, em particular, no que concerne à área da 
biomassa e, deste modo, o CBE pode apoiar tecnicamente a DGEG na pros-
secução da sua missão face à atividade primordial do Centro que é a valo-
rização da biomassa através da otimização e conhecimento das suas várias 
cadeias de valor, desde a produção e gestão da biomassa, passando pela reco-
lha, tratamento e transporte, até à utilização e consumo, contribuindo para 
a melhoria da gestão integrada dos recursos, para a prevenção dos fogos 
rurais e para a transição energética tendo em vista a neutralidade carbónica.

Deste modo, o Protocolo estabelecido, assinado em 22 de setembro 
de 2020, tem como objetivo a cooperação entre as Partes para promover 
ações e iniciativas de apoio à DGEG na prossecução das políticas nacionais 
relativas ao setor energético que contribuam para a melhoria da competiti-
vidade das atividades empresariais, visando a utilização dos recursos endóge-
nos nacionais de forma sustentável que gerem novas cadeias de valores em 
torno da biomassa, na chamada bioeconomia e na economia circular. Para 
isso o Protocolo estabelece atividades de interesse público a realizar pelo 
CBE no âmbito da concretização dos objetivos de política energética esta-
belecidos pelo Governo no seu Programa e demais instrumentos estratégi-
cos e de planeamento relativos a essas políticas.

Ações a desenvolver no âmbito do protocolo
Algumas das ações em desenvolvimento e a desenvolver no âmbito deste 
protocolo, num trabalho que se pretende de continuidade, são as seguintes:

a)  Desenvolvimento da implementação de novos ensaios no Laborató-
rio de Especializado em Biocombustíveis Sólidos (LEBS.CBE) nomea-
damente os biocombustíveis derivados da biomassa no âmbito da 
Renewable Energy Directive II (RED II) e ainda da implementação e vali-
dação de métodos relativos à caraterização de cinzas provenientes de 
centrais a biomassa;

b)  Concretização e atualização de uma plataforma online de instalações 
a biomassa, para impulsionar a utilização de sistemas de aquecimento 
a biomassa promovendo a utilização de biocombustíveis sólidos em 
substituição dos combustíveis fósseis, ou eletricidade, a qual irá dispo-
nibilizar informações sobre o setor e a sua evolução;

c)  Estabelecimento de uma metodologia para a formação de cotações na 
área da biomassa florestal baseada na recolha periódica das cotações 

de referência das diferentes tipologias de biomassa para a produção 
de energia e de outros indicadores relevantes, que pretende contri-
buir para uma maior transparência deste mercado e melhorar o fun-
cionamento do setor;

d)  Estudo que visa contribuir para determinar numa perspetiva socioe-
conómica o impacto do setor da biomassa em Portugal, fundamental 
para apoiar decisões políticas, consistindo num levantamento dos prin-
cipais fatores de natureza socioeconómica relacionados com a fileira 
da biomassa, desde a recolha, tratamento e produção de energia ou 
biocombustíveis;

e)  Colaboração no âmbito dos projetos BIOCOGEN (sistema integrado 
composto por uma caldeira nacional otimizada para o setor terciá-
rio, alimentada a biomassa, integrando uma tecnologia proprietária de 
mini-cogeração de energia térmica e elétrica) e BIOFLEXPOR (bior-
refinaria de pequena escala flexível de bioetanol a partir de resíduos 
de biomassa florestal e de biomassa agrícola) e outros a desenvolver 
futuramente;

f)  Apoio ao protocolo de colaboração entre a DGEG e S. Tomé e Príncipe 
(STP), nomeadamente através de um estudo sobre a biomassa vegetal 
de STP e a instalação de uma unidade-piloto de cogeração a biomassa, 
incluindo ainda formação;

g)  Apoio técnico especializado a questões de stakeholders e pelos deciso-
res políticos sobre questões técnicas e dados relacionados com o apro-
veitamento energético da biomassa;

h)  Proposta de harmonização da metodologia de cálculo do potencial de 
produção de biomassa para consumo energético, valor  fundamental 
para suportar um conjunto alargado de estudos e trabalhos que uti-
lizam estimativas relacionadas com a produtividade da biomassa que 
servem de base à tomada de decisão a todos os níveis: empresarial, 
administrativo e político;

i)   Estudo do aproveitamento dos resíduos da produção de energia via 
biomassa (cinzas) evitando a sua deposição em aterro e os custos 
relacionados;

j)  Divulgação e implementação do sistema de certificação para biocom-
bustíveis sólidos em Portugal – BIOMASUD (o CBE é uma entidade 
Licenciadora Nacional do selo de certificação BIOMASUD®);

k)  Georreferenciação das atividades/unidades na área da energia, em par-
ticular na biomassa, dado ser fundamental conhecer e localizar com 
precisão os consumidores ou potenciais consumidores da biomassa 
(centrais  térmicas,  cogeradores, queimadores,  secadores  industriais, 
cerâmicas, cimenteiras, gaseificadores, unidades de peletização e de 
produção de briquetes, unidades de pirólise e produtores de carvão 
vegetal, biorrefinarias em geral, entre outros), e posteriormente avaliar 
as disponibilidades de biomassa agrícola e florestal resultantes destas 
atividades, que podem ser potencialmente valorizados para a produ-
ção de energia, tendo em conta a georreferenciação e o consumo das 
unidades mencionadas.

Conclusão
Através deste protocolo  irá  ser 
possível otimizar o resultado da 
ação de cada uma das organiza-
ções envolvidas, entrecruzando e 
complementado valências e com-
petências no sentido de contribuir 
para uma melhor e mais susten-
tável utilização da biomassa no 
âmbito do mix energético nacio-
nal de forma a permitir cumprir as 
metas conducentes à descarboni-
zação da economia. 

Figura 2 Centro da Biomassa para a Ener-

gia (sede em Miranda do Corvo).
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A descarbonização e a ambição climática são palavras do dia e têm sido 
o motor de implementação do Pacto Ecológico Europeu e da recupera-
ção económica europeia. Todo este movimento político, que foi principal-
mente potenciado pelo Acordo de Paris, e a nível europeu, pelo Pacote de 
Energia Limpa para todos os Europeus, recentemente reforçado por uma 
missão mais ambiciosa introduzida pelo Acordo Climático. Por sua vez, ao 
nível dos Estados-Membros, a mudança de paradigma no setor energé-
tico materializa-se através dos Planos Nacionais de Energia e Clima 2030 
(PNECs 2030) apresentados no final de 2019.

Em Portugal, a mudança será especialmente visível no desenvolvimento 
do setor solar fotovoltaico, por se tratar da tecnologia com grande poten-
cial custo-eficácia, em paralelo ainda com a sua fraca expansão aos dias 
de hoje no mercado nacional, mas também por ser o que mais oportuni-
dades apresenta para a participação do consumidor enquanto elemento 
ativo na descarbonização da economia.

Tal realidade veio impor alterações legislativas inovadoras, para promo-
ver a implementação do autoconsumo individual e coletivo e das comu-
nidades energéticas. Para este segmento, o PNEC 2030 definiu um trajeto 
rumo aos 2 GW de capacidade distribuída de solar fotovoltaico para 2030, 
o que irá contribuir em 22% para a capacidade instalada de solar PV no 
território nacional.

A chamada “democratização da energia” é, portanto, uma rota inadiável, 
e a sua contribuição para o alcance de uma transição energética justa é 

inegável. Enfrenta ainda, porém, desafios técnicos, regulatórios e económi-
cos, com impactos ao nível do custo a suportar por todos os utilizadores 
e na agilização dos novos modelos de negócio, prevendo-se uma maior 
expansão de novos modelos de negócio após 2030.
Como tal, a descentralização da produção, não é, por si só, suficiente 

para a concretização dos objetivos que o País tem atualmente em mãos, 
nomeadamente, o de reduzir em 45%-55% as emissões de gases com 
efeito de estufa até 2030, face a 2005, sem considerar ainda o aumento 
de ambição do Pacto Ecológico Europeu que será imposto pelo pacote 
legislativo do Fit for 55, que trará a revisão das principais diretivas euro-
peias ligadas ao setor da energia e ambiente e também a necessidade de 
revisão dos PNECs 2030. 
Nesse sentido, a produção centralizada é  imprescindível para a con-

cretização da ambição climática, até porque, com o recente anúncio da 
desativação das grandes centrais térmicas a carvão, é imperativo colma-
tar rapidamente esta perda de potência para dar resposta às necessida-
des do  lado do consumo/procura no sistema elétrico. Por essa razão, o 
PNEC 2030 estabelece uma meta de capacidade instalada para a solar 
centralizada de 7 GW para 2030, o que representa um grande salto no 
setor. Não obstante, e apesar da sua ainda pequena representatividade 
no sistema elétrico (650 MW), as centrais solares centralizadas têm hoje 
enfrentado sérias críticas ao nível da sua sustentabilidade. 

O crescente interesse nacional e internacional em desenvolver proje-
tos fotovoltaicos em território português parece ter gerado mediatismo 
e uma errática perceção social sobre as externalidades positivas e nega-
tivas destes projetos, sendo preciso ter presente que este tipo de instala-
ções estão sujeitas a processos de licenciamento minuciosos que integram 
não apenas a sua natureza renovável, mas também os efeitos significativos 
locais diretos e indiretos do projeto sobre a população e saúde humana; a 
biodiversidade, terra, solo, água, ar e clima; bens materiais, património cul-
tural e paisagem; e interação entre os fatores referidos. 

Por outro lado, pode ainda colocar-se a questão se haverá um limite 
definido e objetivo para a dimensão das centrais que distinga uma ambien-
talmente sustentável de uma ambientalmente insustentável. A resposta é 
que não, pelo facto de a dimensão dever ser condicionada por critérios 
de sustentabilidade que dependem de inúmeros fatores, nomeadamente 
a localização da central, isto é, se esta se encontra em área sensível/prote-
gida, do ecossistema e espécies que povoam o local, do valor agrícola, cul-
tural ou patrimonial, entre outros.

o solar fotovoltaico:  
da pequena à grande escala

Madalena Lacerda e Susana Serôdio 

APREN

O País, a Europa e o Mundo assistem hoje a um movimento social, político e de mercado direcionado 
para a sustentabilidade, com especial foco na proteção ambiental do Planeta, que tem sido fortemente 
potenciado pela aposta e investimento em tecnologias de conversão de energia renovável 
em eletricidade, de escala e fonte primária diversas. 
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A verdade é que deverá ser assegurado um equilíbrio entre o valor 
acrescentado que a operação da central pode trazer, os seus potenciais 
impactes ambientais e sociais, tanto os positivos como os negativos, e as 
possíveis medidas a implementar que possam, de certa forma, mitigar ou 
corrigir os impactes negativos detetados. 
Além disso, há que ter em conta que a produção centralizada abrange 

qualquer central com capacidade instalada acima de 1 MW, que se destina 
exclusivamente à injeção de eletricidade na rede. Por exemplo, se olhar-
mos para o leilão de solar fotovoltaico de 2019, identificaram-se projetos 
desde os 10 MW aos 150 MW, que representam um intervalo de área 
ocupada que vai desde os 20 hectares aos 300 hectares1, e para os quais 
o processo administrativo de licenciamento é obrigatório e com o mesmo 

1 Assumindo uma taxa média de ocupação de 2 ha/MW.

nível de exigência (não ambiental), uma vez que o processo simplificado se 
aplica apenas para centrais abaixo do 1 MW.
É certo que, dada a natureza de escalabilidade do solar PV, a dimen-

são da central tem implicações ao nível do ordenamento do território, de 
forma diretamente proporcional.  Isto é, quanto maior for a central num 
só bloco, maior a probabilidade de colisão com áreas florestadas, linhas de 
água, zonas de Reserva Agrícola Nacional (RAN), entre outras, onde cada 
vez mais surgem condicionantes e pareceres desfavoráveis ao desenvolvi-
mento de projetos renováveis de PV. Por outro lado, com o aumento gra-
dual de grandes projetos, as entidades públicas tornam-se cada vez mais 
exigentes para salvaguardar  impactes cumulativos, perspetivando-se difi-
culdades acrescidas na aprovação destes projetos no futuro. Neste ponto 
de vista, os projetos centralizados, mas considerados de menor dimensão, 
podem apresentar vantagens claras, uma vez que poderão ficar mais facil-
mente circunscritos a menores áreas de implementação e de implantação. 
Além disso, sublinha-se que estes projetos de menor dimensão acarre-

tam outras potenciais vantagens e benefícios que não devem ser descon-
sideradas, por trazerem consigo oportunidades para o tecido empresarial 
nacional de competir no setor da eletricidade renovável. Esta via pode 
abrir portas a empresas com diferentes estruturas financeiras para parti-
cipar na transição energética, sendo, por isso mais conducente com a rea-
lidade nacional, fortemente composta por pequenas e médias empresas, e 
com a necessidade de criação de emprego e cadeias de valor locais. 
De  facto,  identificam-se  já  evidências  literárias  de  que  projetos  de 

pequena e média escala promovem acentuadamente o desenvolvimento 
de economias locais e geração de emprego local (ILSR, 2019). Além disso, 

PU
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A produção centralizada é imprescindível para 
a concretização da ambição climática, até porque, 
com o recente anúncio da desativação das grandes 
centrais térmicas a carvão, é imperativo colmatar 
rapidamente esta perda de potência para dar 
resposta às necessidades do lado do consumo/procura 
no sistema elétrico.
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por acarretarem menores impactes visuais e de ocupação do solo, não 
estão tão sujeitas ao indesejado efeito “NIMBY” (“not in my backyard”), tra-
duzindo-se numa maior aceitabilidade sociopolítica. 
Os benefícios de pequenas centrais ao nível do sistema elétrico são 

também  inúmeros, nomeadamente, por envolverem menores graus de 
congestionamento da rede e por contribuírem para uma maior eficiência 
do sistema elétrico, por serem passíveis de se localizar mais perto dos pon-
tos de consumo, conduzindo a menores perdas na rede.

Contudo, não se pode menosprezar as vantagens dos projetos de maior 
dimensão, pois, além de poderem usufruir de economias de escala com 
um impacto na redução dos custos de produção de eletricidade, estão 
também associados a uma maior eficiência estática, sendo, por isso, crucial 
balancear os prós e contras da aposta neste tipo de projetos, sem nunca 
esquecer a vertente ambiental e a necessidade de Portugal precisar de ter 
custos de produção de eletricidade competitivos para permitir condições 
de competitividade ao tecido empresarial industrial nacional.

Aliás, há que recordar que um projeto sujeito a um processo de ava-
liação de  impacte ambiental, ou  incidências ambientais, não pode  iniciar 
a construção e consequente exploração sem uma declaração favorável 
por parte da autoridade responsável pelo processo ambiental, sendo esta 
decisão tomada em conjunto e com a colaboração das várias entidades 
públicas com responsabilidade e autonomia nas diferentes áreas afetas. 
É através desta declaração que são introduzidas as medidas mitigadoras 
a implementar pelo promotor para a redução dos impactes esperados, 
que se podem traduzir, por exemplo, na replantação ou transplantação 
de árvores em zonas adjacentes à central, pela criação de linhas de arbus-
tos, com recurso a espécies nativas, para mitigação de impactes visuais, ou 
mesmo pela relocalização da central, sendo que o incumprimento destas 
medidas impede a entrada em exploração da mesma.
Para além disso, o processo de avaliação de  impacte ambiental  incor-

pora ainda um ano completo de monitorização das espécies de  fauna 
e flora presentes no  local, para considerar a sazonalidade migratória de 
determinadas espécies, no caso da primeira.
Este processo deverá abranger também a fase de desmantelamento da 

central, devendo o promotor assegurar a renaturalização do solo e a sua 
recuperação ao estado original, para permitir futuras utilizações do ter-
reno findo o tempo de vida da central.

Um outro aspeto que tem sido recorrentemente alvo de preocupa-
ção e que tem, de certa forma, denegrido a perceção social de grandes 
centrais solares, prende-se com a competição setorial, por ocupação de 
terrenos que poderiam ser utilizados para outros fins e setores de ativi-
dade, em particular, o setor agrícola. Neste âmbito, têm sido identificados 
inúmeros entraves na aceitação de projetos a incidir em áreas de RAN, 

verificando-se uma desconsideração, em antemão, do desenvolvimento 
deste tipo de projetos nestas zonas, sem muitas vezes, avaliar possíveis 
sinergias. Por outro lado, é necessário ter em consideração que nem todos 
os terrenos constantes das cartas RAN têm um valor agrícola, pois estas 
têm demonstrado estar desatualizadas e também porque os terrenos têm 
diferentes classificações e valorização, pelo que uma exclusão premeditada 
sem avaliação caso a caso é despropositada. 
Para além disso, o impacto em termos de ocupação do território pelo 

desenvolvimento do setor fotovoltaico sobre os terrenos agrícolas não é 
significativo. De facto, a implementação do PNEC 2030, pela instalação de 
7 GW de solar centralizado, irá envolver, aproximadamente, a ocupação de 
12,7 mil hectares de terreno. E de acordo com os dados do INE do Recen-
seamento Agrícola de 2019, a superfície agrícola utilizada totaliza cerca de 
3,9 milhões de hectares2. Assim sendo, se porventura toda a potência foto-
voltaica a instalar para implementação do PNEC 2030 fosse construída em 
terreno agrícola, esta ocuparia apenas 0,33% da área agrícola em utilização, 
o que é quase residual, tendo, obviamente em conta que parte significativa 
desta potência não será instalada em zonas agrícolas.

Ainda ao nível do planeamento e ordenamento do território munici-
pal, verifica-se um grande desfasamento entre a visão de descarboniza-
ção vertida no PNEC 2030 e as estratégias  locais de desenvolvimento, 
onde, em alguns Municípios, os Planos Diretores Municipais têm sofrido 
alterações, com a introdução de áreas com condicionantes ao desenvolvi-
mento de projetos de energias renováveis, dificultando e colidindo com os 
objetivos energéticos e ambientais nacionais para 2030. Esta situação vem 
demonstrar a importância do envolvimento dos Municípios na estratégia 
energética e climática em Portugal, evitando situações como a que se veri-
ficou em muitos Municípios, nomeadamente no Município de Nisa, onde 
foi criado um conjunto de taxas específicas para a instalação de centrais 
solares fotovoltaicas, com o objetivo de desincentivar atos ou operações, 
sobre atividades com impacte ambiental negativo. Esta situação parece sur-
gir, principalmente, porque os Municípios não arrecadam quaisquer bene-
fícios da coleta fiscal ou outros impostos alocados à atividade das grandes 
centrais, a não ser a derrama, o que tem impulsionado um escalar de medi-
das avulsas e desarmonizadas pelos Municípios, com  impacto  já sentido 
nas unidades descentralizadas, o que prejudica a previsibilidade e estabi-
lidade de investimento de capital intensivo, podendo mesmo colocar em 
risco alguns dos projetos.

Não obstante, os valores ambientais, culturais e sociais devem sempre 
ser preservados e respeitados, e todo e qualquer projeto a desenvolver 
no futuro, independentemente da sua dimensão deverá ser ponderado e 
equacionados os possíveis impactes que dele se estimam. Nesse sentido, 
considera-se importante equacionar projetos de diferentes dimensões, 
da pequena à grande escala, tendo sempre em vista a preservação do 
ambiente, de modo que os projetos desenvolvidos contribuam de forma 
sustentável para a transição energética ao mesmo tempo que se minimiza 
os impactes locais seguindo sempre critérios conscientes e equilibrados, 
porque deles depende o cumprimento dos atuais objetivos climáticos. 

2 Recenseamento Agrícola – 2019, INE.

Um outro aspeto que tem sido recorrentemente alvo 
de preocupação e que tem, de certa forma, denegrido 
a perceção social de grandes centrais solares, prende-se 
com a competição setorial, por ocupação de terrenos 
que poderiam ser utilizados para outros fins e setores 
de atividade, em particular, o setor agrícola. 
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Hoje  em  dia  é  universalmente  aceite  que  as 
alterações climáticas são consideradas como 
uma das maiores ameaças para a humanidade. 
Por esta razão foram criados tratados como o 
Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris, que 
visam a indicação de normas para a redução de 
emissões de gases com efeito de estufa (GEE). 
Em Portugal, estes objetivos estão representa-
dos no Plano Nacional de Energia e Clima 2020-
2030 (PNEC 2030), que tem como principais 
metas a redução das emissões entre 45% e 55% 
em relação a valores de 2005, um aumento da 
eficiência energética para 35%, a  incorporação 
de fontes de energia renovável no consumo final 
de energia de 47%, valor que deverá ser de 20% 
nos  transportes,  sendo que 15% das  interliga-
ções deverão ser elétricas.

Numa primeira iteração relativamente à 
melhor forma de alcançar uma transição energé-
tica bem-sucedida, a eletrificação total da socie-
dade foi encarada como sendo o caminho a 
seguir. No entanto, é atualmente reconhecida a 
dificuldade de descarbonizar  setores da socie-
dade como a indústria ou a mobilidade pesada, 
utilizando apenas a eletricidade. Atualmente, as 
infraestruturas de gás são o principal mecanismo 
de fornecimento de energia aos consumidores 
em diversos países europeus, incluindo Portu-
gal, sob a forma de gás natural, pelo que uma 
valorização deste ativo deve igualmente ser uma 
prioridade. Juntando estas duas componentes, os 
gases descarbonizados, como o hidrogénio verde 
ou o biometano, surgiram precisamente como 
uma resposta bastante eficaz a estas questões. 

Neste sentido, a aposta no biometano, um 
gás renovável que possui caraterísticas bastante 
semelhantes ao gás natural fóssil, torna-se par-
ticularmente relevante. Hoje em dia, o método 
mais  utilizado para  a  sua  produção  é  através 
da purificação de biogás, uma mistura de gases 
composto por cerca de 60% de metano (CH4) 
e 40% de dióxido de carbono (CO2), podendo 
conter pequenas quantidades de outros gases 
como sulfureto de hidrogénio ou oxigénio. Atra-
vés da purificação do metano do biogás, isto é, 
removendo os  outros  componentes  até  este 
gás possuir uma concentração de CH4 superior 
a 90%, estamos na presença de um gás natu-
ral renovável, o biometano. O biogás possui um 
grande potencial na atual transformação para 
uma sociedade que cada vez mais fará uso do 
conceito de economia circular, visto que é maio-
ritariamente produzido através da digestão anae-
róbia, utilizando resíduos para a sua produção, 
podendo assim estes últimos tornarem-se uma 
matéria-prima  valiosa. Atualmente,  o  biome-
tano, nomeadamente quando produzido através 
da purificação de biogás, é visto como um dos 
gases descarbonizados com maior potencial para 
o futuro a nível mundial.

Em termos europeus, a produção de biogás e 
biometano já é uma realidade. De acordo com 
dados divulgados pela Associação Europeia para 
o Biogás, o número de unidades industriais de 
produção de biogás na Europa em 2019 foi de 
18 943, e de biometano de 725. Em 2011, estes 
valores eram de 10 508 e 187, respetivamente. 
Apesar deste aumento significativo, a produção 
destes gases está ainda bastante longe do seu 
real  potencial.  Segundo  a Agência  Internacio-
nal de Energia (AIE), a atual produção anual de 
biogás e biometano é de cerca de 35 milhões 
de  toneladas  de  óleo  equivalente  (Mtoe). 
No entanto,  este  valor  é bastante  inferior  ao 
potencial estimado para a produção de biogás, 
570 Mtoe, e biometano, 730 Mtoe. De acordo 

descarbonização à boleia do biogás
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O biogás e a sua utilização para a produção de biometano e metano sintético são ainda muito 
pouco desenvolvidos em Portugal. No entanto, possui um enorme potencial, podendo desempenhar 
um papel chave na fomentação da economia circular, bem como da redução de emissões, sobretudo 
num dos setores mais difíceis de descarbonizar, o da mobilidade.
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com as previsões da AIE, é de destacar que uma 
grande parte do biogás deverá ter como des-
tino final a produção de biometano, valor que se 
estima ser de pelo menos 50% já em 2030, com 
tendência para aumentar no futuro. 

A conversão de biogás em biometano, que 
apresenta rendimentos bastante próximos dos 
100%, apresenta-se assim como uma forma de 
utilização muito eficiente do biogás, sendo essa 
a principal razão destes dois gases serem anali-
sados em conjunto numa perspetiva futura de 
utilização de gases descarbonizados, visto que 
possuem um impacto positivo, quer ambien-
talmente e quer economicamente, em toda a 
cadeia de valor. Esta premissa foi demonstrada 
pela primeira vez em Portugal pela Dourogás 
Renovável, uma spin-off do Grupo Dourogás, 
através  do  projeto  de  demonstração  Biogas-
move, em Urjais, Mirandela, representando assim 
uma evolução a nível tecnológico na utilização 
do biogás em Portugal. Do biogás, proveniente 
de uma central de valorização orgânica de resí-
duos sólidos urbanos (RSU), foi testado um pro-
cesso de conversão do mesmo em biometano 
para ser utilizado como combustível para veícu-
los de recolha destes mesmos RSU, provando 
que o biometano pode atuar como um subs-
tituto viável do gás natural fóssil, naquele que 
é um perfeito  exemplo de economia  circular. 
Além da produção de biometano com origem 
em RSU, a Dourogás Renovável prepara-se para 
iniciar ainda este ano um segundo projeto de 
produção e utilização de biometano, desta feita 
utilizando biogás produzido a partir de lamas de 
ETAR.

Como mencionado anteriormente, a produ-
ção de biometano através de biogás ocorre atra-
vés da purificação deste último, o que em grande 
parte envolve a remoção do CO2, que é consi-
derado biogénico, sendo por isso neutro em ter-
mos de emissões. No entanto, em vez de este 
CO2 ser enviado para a atmosfera, surge ainda a 
possibilidade de dar um passo além, reutilizando 

este CO2 como matéria-prima de um novo pro-
duto, o metano sintético, através de uma tecno-
logia denominada Power-to-Gas. Neste sistema, a 
primeira etapa consiste na produção de hidro-
génio verde a partir de água e eletricidade reno-
vável, como a solar ou a eólica. Numa segunda 
fase, este hidrogénio reage com o CO2 separado 
do fluxo de biogás, numa reação termoquímica 
denominada de metanação, tendo como pro-
duto final metano sintético renovável que, mais 
uma vez, possui caraterísticas bastante semelhan-
tes ao gás natural fóssil, podendo por isso subs-
tituí-lo diretamente. Neste sentido, a Dourogás 
Renovável tem já planeados aqueles que se 
esperam que sejam os 2 primeiros projetos de 
produção de metano sintético em Portugal, com 
o primeiro a estar concluído até ao final de 2022.
Além  da  produção  de  metano  renová-

vel, a sua utilização é naturalmente um aspeto 
essencial a considerar. Como referido, os gases 
renováveis podem substituir diretamente os 
combustíveis fósseis em diversos setores da 

sociedade, como a habitação, a indústria ou a 
mobilidade, sendo precisamente este último um 
dos setores considerados mais críticos, não só 
relativamente ao atual impacto em termos de 
emissões, mas  também pela dificuldade de o 
descarbonizar. O setor dos transportes continua 
a ser um dos setores de atividade com maior 
consumo de energia em Portugal, tendo repre-
sentado 37,2% do consumo final de energia pri-
mária em 2017, sendo que em 2016, 75,5% do 
consumo final de petróleo ocorreu neste setor 
no país. Devido a esta dependência de  fontes 
de energia de origem fóssil, tem sido desenvol-
vido um esforço para aumentar a percentagem 
de combustíveis provenientes de energias reno-
váveis neste setor, através da incorporação obri-
gatória de biocombustíveis, que para 2021 se 
cifrou nos 11%, e que, de acordo com as metas 
definidas no PNEC,  terá que  ser de 20% em 
2030. Apesar destes avanços, atualmente este 
setor representa ainda 25% do total das emis-
sões de GEE em Portugal. 

Por tudo isto, a produção e consequente utili-
zação de biometano e metano sintético potencia 
não só uma utilização muito eficiente das maté-
rias-primas energeticamente, como é o caso do 
biogás, mas permite também reduzir mais rapida-
mente as emissões naquele que é considerado o 
setor mais difícil de descarbonizar nos próximos 
anos, visto que a utilização destes gases poderá 
ser imediatamente incorporada. Neste sentido, o 
Grupo Dourogás, que possui uma longa história 
no setor do gás, quer em redes, quer na mobi-
lidade, está preparado para ser um off-taker de 
gases renováveis como o biometano e o metano 
sintético para a mobilidade, contribuindo por um 
lado para utilizações mais eficientes a nível ener-
gético na produção de energia renovável, mas 
ao mesmo tempo possuindo um importante 
papel em setores cruciais para a descarboniza-
ção nacional. 
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3.3. Exemplos de utilização
3.3.1.Resultados CharaColl versus resultados de ensaio em laboratório
Para avaliar a qualidade da aplicação CharaColl na estimativa do desempe-
nho de coletores solares térmicos, consideraram-se os valores dos coefi-
cientes de desempenho térmico η

0 (-), a1
 (Wm-2K-1) e a

2
 (Wm-2K-2) obtidos 

com a aplicação e determinaram-se as respetivas curvas de potência  de 
acordo com a equação 5 considerando Kb (θL,θT )=1, i.e. incidência normal, 
para as condições de referência da norma ISO 9806:2017 que se apresen-
tam de forma resumida na Tabela 2. 

Para a determinação, na aplicação Characoll, dos parâmetros de desem-
penho do coletor, foram adotados e fixados valores típicos de acordo com 
D.E. Roberts (2013), para as propriedades dos materiais utilizados num 
coletor (ver Tabela 3). 
As curvas de potência foram também determinadas com base nos resul-

tados de ensaios realizados de acordo com a Norma ISO 9806:2017.
A avaliação da qualidade das estimativas baseia-se na comparação das 

curvas de potência obtidas com base nos resultados da aplicação CharaColl 
com os resultados do ensaio em Laboratório.
Numa primeira fase, três coletores planos distintos serviram para avaliar 

a qualidade das estimativas da aplicação: dois coletores do mesmo forne-
cedor cuja diferença residia no absorsor, um de cobre e outro de alumínio; 
um terceiro coletor com uma construção já ligeiramente diferente e com 
um absorsor de alumínio e cobertura com revestimento antirreflexo. Con-
siderando as características dimensionais de cada coletor e valores típicos 
para as grandezas que caracterizam o comportamento térmico dos mate-
riais que integram os coletores, a aproximação aos resultados experimen-
tais está dependente do grau de conhecimento das características e dos 
materiais utilizados em cada coletor. 
Considerou-se  para  a  exemplificação  de  resultados  um  destes  três 

coletores, que contém um absorsor de cobre com revestimento PVD 

(mirotherm®) e possui uma caixa de alumínio. Este coletor esteve exposto 
numa das estações de ensaio atmosférica do LNEG, nomeadamente na 
estação de Sines, caracterizada pelo ambiente marítimo e industrial com 
corrosividade muito alta/extrema (C5-CX). Este coletor foi ensaiado para 
determinação do comportamento térmico antes e após um período de 
exposição de cerca de dois anos e meio, tendo sido desmantelado no final 
por forma a ser possível analisar o impacto das condições atmosféricas nos 
principais componentes do coletor.

novos serviços laboratoriais 
de suporte na otimização 
de coletores solares térmicos
PROJETO LIFESOLAR – 2.ª Parte

Soraia Páscoa1,  Teresa C. Diamantino2,  Maria João Carvalho3

1soraia.pascoa@lneg.pt;  2teresa.diamantino@lneg.pt;  3mjoao.carvalho@lneg.pt 

LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP

Condições climáticas “Blue sky” “Hazy sky” “Grey sky”

Gb 850 W/m2 440 W/m2 0 W/m2

Gd 150 W/m2 260 W/m2 400 W/m2

ϑa 20°C 20°C 20°C

Tabela 2 Condições de referência para o cálculo de valores de potência de um coletor para 

incidência normal.

Valor (*valor real) Unidade

Ac 2.164* m2

Ghem 800 W/m2

Tamb 293.15 K

Tin 288.15 K

X -0.0063 K/W.m2

m 0.02 Kg/s

V 2 m/s

Cp 4190 J/Kg.K

σ 5.6704x10-8 W/m2.K4

δ 0.0002 m

h0 3.07 W/m2.K

h1 0.0096 W/m2.K2

kc 385 W/m2.K

τ 0.885

Cb 100 W/m.K

h2 6.9 W/m2.K

h3 3.87 W/m3.s.K

D 0.008* m

W 0.125* m

hfi 250 W/m2.K

Lb 0.05 m

kb 0.035 W/m.K

hb 0.7 W/m2.K

Tabela 3 Parâmetros fixos referentes às características dimensionais e propriedades dos 
materiais considerados nas simulações efetuadas na aplicação CharaColl (valores com * 
correspondem ao valor dimensional real do coletor).
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A simulação teve como ponto de partida um ponto inicial o mais pró-
ximo possível do determinado no ensaio de rendimento, tendo em con-
sideração a adoção de valores  típicos para um conjunto de parâmetros 
necessários ao cálculo dos coeficientes de desempenho térmico e que 
estão indicados na Tabela 3. Para as propriedades óticas do absorsor consi-
deraram-se para valores iniciais os valores medidos em amostras do absor-
sor disponibilizadas pelo fabricante e que estão indicadas na Tabela 4. 
A comparação dos valores de potência com base na aplicação CharaColl 

e no ensaio de rendimento é apresentada na primeira  linha da Tabela 5 
considerando a diferença em percentagem calculada de acordo com:

                      (6)

Verifica-se que existe uma boa aproximação dos valores de potência 
para valores menores ou iguais a 30K e que as diferenças se acentuam para 
valores superiores especialmente para as condições de referência “Grey 
Sky” correspondentes a valores de radiação incidente muito baixos. Este 

resultado mostra que são os valores que descrevem as perdas térmicas do 
coletor que necessitam de um melhor ajuste relativamente ao comporta-
mento real do coletor. Para redução destas diferenças seria necessário ade-
quar os valores das propriedades dos materiais a valores mais próximos do 
seu comportamento real.

Adicionalmente foi feita uma comparação dos valores de degradação 
do desempenho térmico do coletor comparando a diferença percentual 
da potência do coletor para o seu estado inicial (PI) e final (PF) de acordo 
com a seguinte equação:

                                                      (7)

Utilizaram-se os valores dos parâmetros característicos do desempenho 
do coletor medidos nos ensaios de rendimento e os parâmetros carac-
terísticos determinados com a aplicação CharaColl (Equação 1) para um 
ponto inicial e final considerando apenas a alteração das propriedades óti-
cas do absorsor (ver Tabela 4). Os restantes parâmetros permaneceram 
fixos relativamente ao ponto inicial. Para os cálculos efetuados com a apli-
cação utilizou-se o modificador do ângulo de incidência (IAM – Incidence 
angle modifier) medido no ensaio para o ponto  inicial e final  respetiva-
mente. O ponto final corresponde ao estado do coletor após um período 
de dois anos e meio de exposição. 
A diferença  percentual  dos  valores  de  potência  entre  o  ponto  ini-

cial e final aumenta com o aumento da temperatura média de funciona-
mento do coletor , quer na situação real, isto é, para os valores medidos no 
ensaio, quer quando os valores de potência são determinados com base na 

Inicial σ
(desvio-padrão)

Após 2 anos de 
exposição

σ
(desvio-padrão)

α 0.94 0.00(2) 0.93 0.00(1)

ε 0.09 0.00(6) 0.15 0.01(0)

Tabela 4 Propriedades óticas do absorsor antes e após dois anos em exposição natural na 

estação atmosférica de Sines.

PU
B.
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aplicação CharaColl, mas neste caso esta diferença é menos acentuada do 
que quando se realiza o ensaio real. Também aqui se percebe que os valores 
típicos considerados (Tabela 3) necessitam ser afetados por valores ade-
quados de degradação de outros componentes que não apenas as carac-
terísticas óticas do absorsor para descrever de forma mais aproximada a 
degradação do desempenho térmico do coletor.
O absorsor é, por si só, um dos principais componentes com impacto 

na alteração do comportamento térmico do coletor. Contudo, os restantes 
parâmetros considerados fixos e que dizem respeito aos restantes compo-
nentes que, na realidade, são também suscetíveis a uma degradação origi-
nada por condições ambientais adversas para além dos efeitos de maior 
ou menor estanquicidade do coletor, efeito que não é possível reproduzir 
com o modelo aqui adotado.

3.3.2. Utilização da aplicação na análise dos efeitos da degradação dos 
componentes de um coletor solar térmico
Qualquer coletor solar térmico apresenta degradação do seu comporta-
mento térmico durante o seu tempo de vida útil. Atendendo à forma como 
o tempo de vida dos componentes-chave condiciona a viabilidade econó-
mica destes sistemas, torna-se relevante proceder à avaliação da durabili-
dade destes produtos e do estado dos diversos componentes e materiais 
e respetivo impacto no comportamento térmico do coletor. A aplicação 
CharaColl pode ser utilizada para este propósito através de simulações que 
permitem estimar os efeitos da degradação dos componentes de um cole-
tor no seu comportamento térmico, tendo em consideração um determi-
nado ponto de partida.
O absorsor é o componente do coletor que transforma a energia rece-

bida em calor, que por sua vez é transferido para o fluido que circula na 
tubagem. A temperatura atingida pelo absorsor resultará do balanço entre 
a energia absorvida da radiação solar e as perdas térmicas. Trata-se de um 
componente-chave que deve apresentar as melhores condições possíveis 
ao nível da capacidade de absorção e da redução de perdas, ou seja, apre-
sentar um elevado coeficiente de absortividade e um baixo coeficiente 
de emissividade térmica. A degradação do absorsor traduz-se, portanto, 
na diminuição da absortividade e no aumento da emissividade térmica, 

contribuindo assim para uma diminuição da energia absorvida pelo absor-
sor e para um aumento das perdas térmicas por radiação.

A utilização de uma cobertura transparente evita perdas por radiação, 
dado que permite a entrada da radiação solar e bloqueia a saída de radia-
ção infravermelha. A cobertura constitui igualmente um obstáculo para o 
escoamento exterior, diminuindo as perdas por convecção. Este componente 
contribui, portanto, para a estanquicidade do coletor, para o aumento da tem-
peratura do absorsor e dos ganhos térmicos. Uma boa cobertura deverá ter 
um coeficiente de transmissividade reduzido ou nulo para a radiação infraver-
melha emitida pelo absorsor e uma elevada transmissividade para a passagem 
da radiação solar para o absorsor, o qual deverá apresentar um baixo valor de 
refletividade. A acumulação de sujidade na superfície externa da cobertura e 
a presença de condensação na superfície interna da mesma resultam na redu-
ção da transmissividade e no aumento das perdas térmicas.
A condutância térmica da alheta, na junção com o absorsor, representa a 

capacidade de transferência de calor da cobertura para os tubos onde cir-
cula o fluido de transferência de calor, devendo apresentar o maior valor 
possível. A redução deste coeficiente e da condutividade térmica do absor-
sor devem-se a mecanismos de degradação/corrosão desencadeados pela 
conjugação dos diferentes parâmetros como por exemplo a temperatura 
de funcionamento do coletor, presença de produtos de corrosão e o tipo 
de junção adotado (contacto mecânico com ou sem material para garantir 
bom contacto térmico, soldadura e tipo de soldadura).

No caso dos coletores solares planos, a parte posterior e lateral devem 
possuir um bom isolamento com baixa condutividade e uma espessura ade-
quada. A degradação do isolamento pode ocorrer por entrada de água, 
aumentando assim a condutividade do material e as perdas térmicas por 
condução. A desgaseificação do isolamento pode ser outro efeito que pre-
judica o desempenho térmico do coletor, contribuindo para o aumento da 
respetiva condutividade térmica e para a redução da transmissividade da 
cobertura transparente.

A título de exemplo, veja-se, na Tabela 6, as propriedades iniciais dos 
componentes de um coletor solar térmico. Neste caso consideram-se as 
propriedades óticas (α e ε) do absorsor e de condutividade térmica (kc), 
propriedades óticas da cobertura (t), condutividade térmica do isolamento 
(kb) e condutância da alheta para a junção com o absorsor (Cb). Para este 
exemplo, foram considerados fixos os parâmetros apresentados na Tabela 3 
e valores pré-definidos para o modificador do ângulo de incidência (Kd).

Considerando  uma  degradação  de  5%  das  propriedades  óticas  do 
absorsor, nomeadamente do coeficiente de absortividade e de emissi-
vidade térmica, verifica-se uma redução do rendimento ótico em cerca 
de 3.45 pontos percentuais. Quando a esta degradação se junta a degra-
dação da transmissividade da cobertura, a redução do rendimento ótico 
é de cerca de 6.7 pontos percentuais (quase duplica). Quando se junta a 
degradação da condutividade térmica do absorsor, verifica-se uma redu-
ção do rendimento ótico de cerca de 7 pontos percentuais. Quando é 
considerada uma redução da condutância da alheta, para a junção com a 
cobertura, o rendimento ótico reduz em cerca de 7 pontos percentuais. 

 Blue sky (ϑm-ϑa)

0 10 30 50 70 Média 
(0-70K)

Δ Ensaio vs CharaColl (PI) -1.3 -2.1 -3.9 -6.5 -10.3 -4.8

Δ Degradação (Ensaio) -0.9 -2.1 -5.6 -11.5 -21.8 -8.4

Δ Degradação (CharaColl) -2.6 -3.1 -4.4 -6.2 -8.9 -5

Hazy sky (ϑm-ϑa)

0 10 30 50 70 Média 
(0-70K)

Δ Ensaio vs CharaColl (PI) -1 -2.1 -5.2 -10.4 -21.4 -8

Δ Degradação (Ensaio) -0.4 -2.1 -7.8 -19.6 -47.8 -15.5

Δ Degradação (CharaColl) -2.1 -2.8 -4.8 -8.2 -14.8 -6.5

Grey sky (ϑm-ϑa)

0 10 30 50 70 Média 
(0-70K)

Δ Ensaio vs CharaColl (PI) -0.1 -2.2 -10.8 -59.7 - -18.2

Δ Degradação (Ensaio) 1.3 -1.9 -17.5 - - -29.5

Δ Degradação (CharaColl) -0.5 -1.8 -6.5 -24.8 - -8.4

Tabela 5 Diferença média de potência do coletor considerando os pontos inicias e finais 

resultantes do ensaio de rendimento e de simulações.

Inicial η0 a1 a2

α [-] 0.950

0.688 3.53 0.005

ε [-] 0.100

t [-] 0.885

kc [W/m2.K] 385

Cb [W/m.K] 100

kb [W/m.K] 0.0350

Tabela 6 Propriedades iniciais dos componentes de um coletor solar térmico (exemplo).
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Por fim, quando é tida em conta a degradação da condutividade do iso-
lamento, o rendimento ótico reduz em cerca de 7.2 pontos percentuais 
(ver Tabela 7).
Estas variações têm, nos parâmetros que traduzem as perdas térmicas, 

um efeito mais reduzido. Para reproduzir as alterações observadas nos 
coletores, e já referidas na secção anterior, seria necessário considerar varia-
ções para ε, Cb e kb mais elevados.

Na Tabela 8 estão apresentados os valores de potência resultantes do 
efeito de degradação de 5% nos parâmetros acima referidos. A escala de 
cor indica a diferença relativamente ao ponto inicial e corresponde à escala 
colocada junto da respetiva tabela. Por exemplo, a cor referida como cor-
respondente a -5% é a associada a uma diferença de potência relativamente 
ao valor inicial no intervalo ]-10% e -5%]. 

Os efeitos mais acentuados são os relativos à alteração das proprieda-
des óticas do absorsor e da cobertura, α e τ. Estes resultados têm apenas 
por objetivo mostrar as capacidades de cálculo da aplicação CharaColl para 
a compreensão do impacto das caraterísticas dimensionais de proprieda-
des dos materiais que constituem o coletor.

3.3.3. Utilização da aplicação na conceção e desenvolvimento 
de um coletor solar térmico
A escolha dos materiais e o desenho de um coletor solar térmico consti-
tui uma etapa que define o ponto de partida na definição das caracterís-
ticas do coletor a fabricar. Neste sentido, uma aplicação como a CharaColl 
pode ser utilizada para simular soluções, fazendo variar determinados parâ-
metros associados aos componentes-chave com a utilização de intervalos 
dinâmicos pré-definidos. Desta forma, é possível estudar o impacto de cada 
componente (seja o absorsor, a cobertura, tubagem, isolamento ou outro) 
na determinação dos parâmetros característicos de desempenho térmico 
de um coletor solar.

A utilização da opção “Cálculo Dinâmico” é útil para este propósito pois 
permite o cálculo dos parâmetros para um determinado intervalo de valo-
res. A título de exemplo, fez-se variar um conjunto de parâmetros dimen-
sionais apresentados na Tabela 9, nomeadamente o diâmetro externo das 
tubagens, o espaçamento entre tubos, a espessura do isolamento da base 
e a espessura do absorsor, separadamente. Para este exemplo, foram con-
siderados fixos os parâmetros apresentados na Tabela 3, os parâmetros 
iniciais apresentados na Tabela 6 e o modificador do ângulo de incidência 
(Kd). Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 10.
Fazendo variar o diâmetro externo das tubagens entre 0.005 até 0.020 

metro, resulta num aumento do rendimento ótico até 9.2 pontos percen-
tuais, acompanhado por um aumento das perdas térmicas.
Quanto maior a distância entre os tubos, menor é o rendimento ótico do 

coletor, podendo este descer até 13 pontos percentuais ao variar entre 0.03 
e 0.15 metro. Contudo, ocorre uma redução nas perdas térmicas do coletor.
Variando positivamente o valor da espessura do isolamento, verifica-se 

um aumento do rendimento ótico até 4.7 pontos percentuais e uma redu-
ção nas perdas térmicas.

Intervalo dinâmico considerado na aplicação  
(*valor fixo quando não se trata do parâmetro dinâmico)

D [m] 0.005* 0.008 0.01 0.015 0.020

W [m] 0.03* 0.05 0.1 0.13 0.15

Lb [m] 0.02* 0.03 0.04 0.05 0.06

δ [m] 0.0003* 0.0005 0.0008 0.001 0.0015

Tabela 9 Intervalo dinâmico associado às características dimensionais de alguns dos com-

ponentes de um coletor solar térmico.

Δ = 5% η0 a1 a2 η0 a1 a2 η0 a1 a2 η0 a1 a2 η0 a1 a2

α 0.902(5) 0.652
(-3.45)

3.53
(-0.040)

0.005 
(1.923) 0.620 

(-6.79)
3.51

 (-0.608)
0.005 
(1.923) 0.618

 (-7)
3.51 

(-0.815)
0.005 
(1.923) 0.618 

(-7.02)
3.50

 (-0.826)
0.005 

(-) 0.616       
(-7.15)

3.53
 (-0.215)

0.005 
(-)

ε 0.105

τ 0.8407(5)

kc
365.75

Cb
95

kb
0.0367(5)

Tabela 7 Análise dos coeficientes de desempenho térmico η0 (-), a1
 (Wm-2K-1) e a

2
 (Wm-2K-2) considerando os efeitos de degradação de 5% nos parâmetros α, ε, τ, k

c
, C

b
 e k

b
. Em cada caso 

indica-se o valor do parâmetro e o valor da diferença* relativamente ao ponto inicial.

*Δ η0=(ηfinal-ηinicial) x 100% ; ΔaX=[(ax,final-ax,inicial)/ax,inicial] x 100%

Potência do coletor para incidência normal (W)

Blue Sky Hazy Sky Grey Sky
(ϑm - ϑa) (ϑm - ϑa) (ϑm - ϑa)

0 10 30 50 70 100 0 10 30 50 70 100 0 10 30 50 70 100

Ponto Inicial 1488 1411 1249 1077 897 610 1011 933 771 600 420 132 527 449 287 116 0 0

Δ
=5
%

α + ε 1412 1334 1172 1001 821 533 959 881 719 548 368 80 500 422 260 89 0 0

α + ε + τ 1341 1264 1103 933 753 467 911 834 673 502 323 36 475 398 237 66 0 0

α + ε + τ + kc
1337 1260 1099 929 750 465 908 831 670 500 321 36 473 396 236 66 0 0

α + ε + τ + kc + Cb
1336 1259 1099 929 750 464 907 830 670 500 321 36 473 396 235 66 0 0

α + ε + τ + kc + Cb + kb
1334 1256 1094 924 744 458 906 828 666 496 316 30 472 395 233 62 0 0

<-30% -20% -15% -10% -5% 0%

Tabela 8 Valores de potência resultantes do efeito de degradação de 5% nos parâmetros α, ε, τ, k
c
, C

b
 e k

b
. A escala de cor é qualitativa e indica a diferença relativamente ao ponto inicial.



44

PROJETO LIFESOLAR – NOVOS SERVIÇOS LABORATORIAIS DE SUPORTE NA OTIMIZAÇÃO DE COLETORES SOLARES TÉRMICOS

nota técnica

Relativamente  à  variação  da  espessura  do  absorsor,  verifica-se  um 
aumento do rendimento ótico até cerca de 2.4 pontos percentuais e um 
aumento das perdas térmicas. Deve notar-se que neste modelo o parâme-
tro η0 traduz não só os aspetos relativos à transmissividade da cobertura 
e absortividade do absorsor, mas reflete também os aspetos relacionados 
com a transferência de calor na alheta. O mesmo se passa com os coefi-
cientes de perdas térmicas a1 e a2 que contêm também o efeito da alheta.

Nas Tabela 11a) a d) estão apresentados os valores de potência resul-
tantes da variação do diâmetro externo das tubagens (a), do espaçamento 
entre tubos (b), da espessura do isolamento da base (c) e da espessura do 
absorsor (d) calculados com base nos parâmetros indicados na Tabela 10. 
A escala de cor indica a diferença relativamente ao ponto inicial que está 
representado na primeira linha de cada tabela. A cada tabela está associada 
uma escala de cor de modo a visualizar o impacto de variação de cada uma 
das características construtivas do coletor no valor de potência do coletor 
para incidência normal. 

4. Notas finais
A aplicação CharaColl poderá ser uma ferramenta útil no desenho de novos 
coletores permitindo avaliar os benefícios da utilização de diferentes tipos 
de materiais ou de diferentes características dimensionais do coletor. Pode 
também permitir alguma avaliação do impacto da degradação de materiais 
constituintes do coletor no seu comportamento térmico. 
O modelo adotado para a determinação das características térmicas do 

coletor não abrange aspetos como a ventilação do coletor, isto é, maior ou 
menor grau de estanquicidade e não permite reproduzir situações relacio-
nadas com o estabelecimento de pontes térmicas, por exemplo, contacto 
entre o absorsor e a cobertura devido a deformação do absorsor, uma das 
falhas graves identificada pela ISO 9806.
Por este motivo, não é objetivo da aplicação substituir-se a ensaios de 

determinação do comportamento térmico do coletor realizados em Labo-
ratório de acordo com normas como a ISO 9806.

A aplicação CharaColl é neste momento de uso interno no LNEG ser-
vindo de suporte a serviços a acordar com potenciais interessados nos 
resultados da sua utilização. 
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D [m] 0.005 0.008 0.01 0.015 0.020

η0 0.6461 0.6877 0.7026 0.7248 0.7381

a1 3.4629 3.5338 3.5593 3.5988 3.6243

a2 0.0045 0.0052 0.0055 0.0059 0.0062

W [m] 0.03 0.05 0.1 0.13 0.15

η0 0.7821 0.7674 0.7186 0.6810 0.6525

a1 3.7298 3.7048 3.6047 3.5179 3.4486

a2 0.0070 0.0067 0.0058 0.0051 0.0046

Lb [m] 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06

η0 0.6454 0.6689 0.6806 0.6877 0.6924

a1 4.1393 3.8160 3.6421 3.5338 3.4600

a2 0.0044 0.0049 0.0051 0.0052 0.0053

δ [m] 0.0003 0.0005 0.0008 0.001 0.0015

η0 0.7024 0.7143 0.7209 0.7231 0.7261

a1 3.5774 3.6122 3.6317 3.6383 3.6470

a2 0.0055 0.0057 0.0059 0.0059 0.0060

Tabela 10 Coeficientes de desempenho térmico η0 (-), a1
 (Wm-2K-1) e a

2
 (Wm-2K-2) resul-

tantes da variação do diâmetro externo das tubagens (D), do espaçamento entre tubos (W), 

da espessura do isolamento da base (Lb) e da espessura do absorsor (δ).
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Tabela 11 Valores de potência resultantes da variação do diâmetro externo das tubagens (a), do espaçamento entre tubos (b), da espessura do isolamento da base (c) e da espessura do 

absorsor (d). A escala de cor é qualitativa e indica a diferença relativamente ao ponto inicial. 

Potência do coletor para incidência normal (W)

11 a) Blue Sky Hazy Sky Grey Sky
(ϑm - ϑa) (ϑm - ϑa) (ϑm - ϑa)

D[m] 0 10 30 50 70 100 0 10 30 50 70 100 0 10 30 50 70 100

0.005 1398 1322 1164 999 826 551 949 873 716 550 377 103 495 419 261 96 0 0

0.008 1488 1411 1249 1078 898 611 1011 933 771 600 420 133 527 449 287 116 0 0

0.01 1520 1442 1279 1106 923 631 1032 954 791 618 435 143 538 460 297 123 0 0

0.015 1569 1489 1323 1147 961 662 1065 986 820 644 457 159 555 476 310 134 0 0

0.02 1597 1517 1350 1172 982 679 1085 1005 837 659 470 166 566 486 318 140 0 0

0% 5% 10% 15% 20% >30%

Potência do coletor para incidência normal (W)

11 d) Blue Sky Hazy Sky Grey Sky
(ϑm - ϑa) (ϑm - ϑa) (ϑm - ϑa)

W[m] 0 10 30 50 70 100 0 10 30 50 70 100 0 10 30 50 70 100

0.03 1692 1610 1437 1251 1053 734 1149 1067 893 708 510 191 599 517 343 158 0 0

0.05 1661 1579 1407 1223 1028 714 1128 1046 874 691 495 181 588 506 334 151 0 0

0.1 1555 1476 1310 1134 947 649 1056 977 811 635 448 150 551 471 305 129 0 0

0.13 1474 1396 1235 1065 887 602 1001 923 762 592 414 129 522 445 283 114 0 0

0.15 1412 1336 1179 1014 841 566 959 883 726 561 388 113 500 424 267 102 0 0

<-30% -20% -15% -10% -5% 0%

Potência do coletor para incidência normal (W)

11 c) Blue Sky Hazy Sky Grey Sky
(ϑm - ϑa) (ϑm - ϑa) (ϑm - ϑa)

Lb [m] 0 10 30 50 70 100 0 10 30 50 70 100 0 10 30 50 70 100

0.02 1397 1306 1119 925 723 406 948 858 671 477 275 0 494 404 217 23 0 0

0.03 1447 1364 1190 1008 817 516 983 899 726 544 353 51 512 429 255 73 0 0

0.04 1473 1393 1227 1051 867 574 1000 920 754 579 394 102 521 442 275 100 0 0

0.05 1488 1411 1249 1078 898 611 1011 933 771 600 420 133 527 449 287 116 0 0

0.06 1498 1422 1263 1095 918 635 1017 941 782 614 437 154 530 454 296 127 0 0

0% 5% 10% 15% 20% >30%

Potência do coletor para incidência normal (W)

 11 d) Blue Sky Hazy Sky Grey Sky

 (ϑm - ϑa) (ϑm - ϑa) (ϑm - ϑa)

δ [m] 0 10 30 50 70 100 0 10 30 50 70 100 0 10 30 50 70 100

0.0003 1520 1441 1277 1103 920 627 1032 954 789 615 432 139 538 460 295 121 0 0

0.0005 1546 1466 1300 1124 938 641 1050 970 804 628 442 145 547 468 302 126 0 0

0.0008 1560 1480 1313 1135 947 646 1059 979 812 634 447 146 552 472 305 127 0 0

0.001 1565 1485 1317 1139 951 650 1063 983 815 637 449 148 554 474 306 128 0 0

0.0015 1571 1491 1323 1144 955 652 1067 987 818 640 451 148 556 476 308 129 0 0

0% 3% 5% 7%
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Descrição e contexto do projeto
O cliente final pretendia colaborar com o ambiente e, por sua vez, obter 
poupanças na sua fatura de energia elétrica, pelo que se decidiu a realizar 
uma instalação fotovoltaica de autoconsumo na sua residência habitual. As 
únicas dúvidas que tinha para iniciar o projeto eram no investimento que 
teria que fazer e na cota de autoconsumo que pretendia cobrir com base 
no seu consumo. Ou seja, ele tinha que decidir se estava disposto a assumir 
o investimento para cobrir 80-90% das suas necessidades de energia ou não.
O cliente  contactou a empresa Soluciones Técnicas Solares,  especia-

lista em instalações fotovoltaicas que, por sua vez, contactou a Suministros 
Orduña como um parceiro de confiança para a aquisição de materiais foto-
voltaicos e o aconselhamento necessário para o projeto. Uma vez com-
preendidas as necessidades do cliente final e o que ele estava disposto a 
investir, a empresa instaladora em conjunto com Suministros Orduña che-
gou à conclusão de que a melhor solução para atender às necessidades do 
cliente era oferecer uma instalação em duas fases.
Numa primeira  fase é proposta uma  instalação de autoconsumo sem 

acumulação e numa segunda fase implementa a acumulação, portanto, irá 
cobrir 30-40% das suas necessidades energéticas na primeira fase, e cerca 
de 80-90% do seu consumo de eletricidade na segunda. Uma vez discutida a prescrição técnica da solução com todas as partes 

envolvidas, detalha-se o equipamento que irá compor a instalação de forma 
a proporcionar o melhor desempenho.

A casa tem uma cobertura coplanar com uma orientação perfeita a sul 
e uma inclinação de 25º, pelo que a melhor solução para a estrutura foi a 
do fabricante alemão Renusol com o modelo Variosole composto por per-
fis e parafusos de dupla rosca.
Em relação aos painéis fotovoltaicos, foi definida a necessidade de insta-

lação de 12 unidades de módulos monocristalinos CS3W-450MS, 450 W 
do fabricante Canadian Solar, com uma eficiência de 20,4%, alcançando uma 
potência na instalação de 5,4 Kwp.
O inversor instalado é do fabricante Goodwe 5000W modelo GW5000-

-EHR. Este modelo de inversor tem a grande vantagem de ser um inver-
sor “preparado para bateria”. O inversor, num primeiro momento, funciona 
como inversor de rede e, na segunda fase de expansão com acumulação, 
bastando adquirir uma licença de “ativação para bateria”, sem ter que tro-
car o inversor, poderia ser instalada a acumulação necessária. Em alta tensão.
Além disso, GoodWe possui um portal “SemsPortal” totalmente gratuito 

e uma aplicação disponível para todos os dispositivos móveis onde poderá 
visualizar de forma bastante detalhada e simples todas as vantagens que a 
sua instalação fotovoltaica oferece às suas necessidades energéticas.

instalação residencial 
de autoconsumo: as vantagens 
de uma tecnologia escalonável
NOVA HISTÓRIA DE SUCESSO DE AUTOCONSUMO RESIDENCIAL 
COM INSTALAÇÃO DE 5,4 KWP NA COMUNIDADE DE MADRID.
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A instalação detalhada neste caso de êxito já está totalmente operacional e permite que o cliente final eco-
nomize entre 80-90% da sua conta de eletricidade. 

Suministros Orduña
Tel.: +34 925 105 155
info@suministrosorduna.com
www.suministrosorduna.com

PU
B.

mailto:info@suministrosorduna.com
http://www.suministrosorduna.com
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Sem ruído, calor ou materiais reais: o Virtual Wel-
ding oferece uma estrutura realista, absoluta-
mente segura e sustentável para a formação de 
futuros soldadores. Como um simulador de voo, 
os óculos 3D e ótimos gráficos fornecem uma 
experiência de soldadura realista. O resultado é 
uma formação de soldadura de alta qualidade 
que também economiza custos.

Conceito de formação abrangente: 
teórica e prática
Com o Virtual Welding, a Fronius aposta num 
sofisticado conceito de formação. Entre outros, 
são transmitidos conhecimentos teóricos sobre 
os processos de soldura por elétrodo, TIG e MIG/
MAG, que devem ser demonstrados em testes 
de conhecimento. Além disso, uma classificação 

incentiva os participantes da formação a compe-
tir entre si de uma forma divertida.

No currículo da Fronius Virtual Welding, as 
tarefas práticas de soldadura são baseadas na 
formação fornecida pelo International Institute of 
Welding, atendendo assim ao padrão internacio-
nal para formação de soldadores.

Formador virtual: o seu formador 
pessoal
Para aprender habilidades manuais, o aluno pri-
meiro pratica com um formador virtual. Passo a 
passo, este formador informa a velocidade cor-
reta de soldadura, distância e ângulo de incidência 
da tocha para a peça de trabalho. O aluno recebe 
feedback direto do formador virtual. O nível de 
dificuldade da tarefa aumenta gradualmente até 

que, no modo de simulação realista, o formando 
realiza finalmente a soldadura sem a ajuda do 
formador virtual. O sistema de soldadura virtual 
regista as soldas para depois reproduzi-las e ana-
lisá-las em conjunto com a verdadeira.

Graças a esta combinação de exercícios prá-
ticos guiados e unidades teóricas, o formando 
pode completar muitas etapas da sua forma-
ção de forma independente por meio do simu-
lador de soldadura. Esta é uma vantagem tanto 
para o próprio formando, que obterá conheci-
mentos básicos e aptidões manuais fundamen-
tais antes de utilizar um sistema de soldadura 
real, como para os centros de formação, pois 
permite aumentar a qualidade da sua formação 
e reduzir custos.

Estudo de caso: centro de formação 
de Fohnsdorf
O centro de formação austríaco em Fohnsdorf, 
SZF, é um dos centros de formação vocacional 
mais modernos e inovadores da Áustria. A SZF 
utiliza soldadura virtual no setor de metalurgia 
desde 2010. Fornece 30% de formação prática 
em soldadura por simulação, tornando-se um 
componente fixo da formação.

Um estudo de caso explorou o impacto que 
isso teve na eficácia da formação. Para isso, foram 
avaliados os dados de:

Philipp Schlor

Director de produto Virtual Welding

estudo de caso sobre formação 
em soldadura
AUMENTO DA QUALIDADE E REDUÇÃO DE CUSTOS GRAÇAS 
À UTILIZAÇÃO DE SIMULADORES.

Com o Virtual Welding, a Fronius 
aposta num sofisticado conceito 
de formação. Entre outros, são 
transmitidos conhecimentos teóricos 
sobre os processos de soldura por 
elétrodo, TIG e MIG/MAG, que 
devem ser demonstrados em testes 
de conhecimento. 
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– 13 participantes na formação;
–  2 semanas de formação com 30% de solda-
dura virtual e 70% de soldadura real;

–  Cordões da solda (135 P FW FM1 S PB ml) 
e cordões da solda do tubo (135 T FW FM1 
S PB sl) soldados na realidade e virtualmente.

Para determinar a rentabilidade da formação 
com soldadura  vir tual,  também  foi  avaliado o 
consumo de metal, gás, fio de solda e energia do 
total de 1577 cordões reais de solda produzidos. 
Posteriormente, os dados de 1733 cordões de 
solda virtuais foram comparados.

Formação de melhor qualidade: 
23% mais de tempo para praticar
Com a soldadura vir tual, o SZF foi capaz de 
aumentar o tempo em que as soldas foram real-
mente realizadas em 23%. Isso significa que três 

vezes mais cordões podem ser feitos vir tual-
mente do que numa cabine de soldadura real 
durante o mesmo tempo. Isso deve-se principal-
mente ao facto de que a soldadura virtual eli-
mina o longo tempo de preparação e posterior 
resfriamento das folhas de teste, bem como a 
limpeza das costuras de solda. Preparar um cor-
dão de solda simulado leva apenas um clique, 
deixando mais tempo para aprender e praticar 
as habilidades manuais necessárias.
Porém, não se trata apenas do tempo de for-

mação: “Consideramos que o mais importante na 
soldadura virtual é que ela melhora a qualidade da 
formação. Os formandos recebem suporte indivi-
dual e feedback visual direto através do formador 
virtual, algo que um formador real simplesmente 
não pode fornecer”, diz Hannes Krempl, profes-
sor na área de tecnologia de soldadura/trans-
porte na SZF.

Poupança de custos: menos 230€ 
em materiais
Além da qualidade da formação, o simulador de 
soldadura também aumenta a eficiência de cus-
tos: economia de consumos como gás, arame 
e chapas tornam a formação muito mais eco-
nómica. “No total, poupámos cerca de 230€ em 
custos de material por participante graças à utili-
zação da soldadura virtual, apesar do aumento do 
tempo de aquecimento do arco”, calcula Krempl. 
Portanto, a formação de soldadura vir tual 
garante enorme eficiência com baixo consumo 
de recursos. 

Fronius España S.L.U.
Tel.: +34 916 496 040 � Fax: +34 916 496 044
pv-sales-spain@fronius.com � www.fronius.es

mailto:pv-sales-spain@fronius.com
http://www.fronius.es/
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“Portugal tem vindo a apostar 
de forma consistente na eficiência 
energética e na mudança 
para as energias renováveis”
O distribuidor de energia solar 
fotovoltaica Bet Solar viu em 
Portugal as potencialidades 
para apostar neste mercado.
Rafael Ruiz-Cavijo, Diretor- 
-Geral da Bet Solar Portugal, 
conta com 25 anos de 
experiência como Diretor de 
Operações, Diretor de Inovação, 
Diretor-Geral em empresas na 
área dos serviços e 5 anos no 
setor de Energias Renováveis. 
Refere que é “apaixonado e 
feliz por contribuir com um grão 
de areia para melhorar o mundo 
em que vivemos e que deixaremos 
para as futuras gerações” 
e, como tal, a “renováveis 
magazine” foi conhecer mais 
aprofundadamente este projeto.

renováveis magazine (rm): Quando nasceu 
a Bet Solar e que respostas trouxe ao mercado?
Rafael Ruiz-Cavijo (RRC): A Bet Solar nas-
ceu na Espanha em 2015. Dois irmãos apaixona-
dos pela fotovoltaica uniram-se para oferecer ao 
setor algo diferente e um serviço completo: ajudar 
e proteger os profissionais do setor fotovoltaico, 
além de incentivar técnicos de outros setores a 
juntarem-se ao mundo de energia fotovoltaica.

rm: Quais os produtos e serviços que a empresa 
comercializa atualmente? 
RRC: A Bet Solar tem uma projeção clara e nasce 
da ideia original: a técnica prevalece sobre qualquer 
condição. Em qualquer caso, não podemos disso-
ciar-nos da responsabilidade e, num paradigma em 
que o mercado é mais competente, é necessário 
satisfazer as necessidades dos clientes em termos 
de agilidade, comunicação e gestão da própria 
empresa. Isso leva-nos a uma palavra: digitalização.

rm: Como surgiu a aposta no mercado portu-
guês e qual a sua opinião sobre este mercado?
RRC: Portugal tem vindo a apostar de forma 
consistente na eficiência energética e na mudança 
para as energias renováveis, já   há alguns anos, como 
iniciativa de redução das emissões de CO2. A ini-
ciativa governamental (jurídica, assistencial e con-
cessões) vem acompanhada de um compromisso 

de liderança do setor privado, que se manifesta na 
crescente procura por soluções de autoconsumo. 
Este compromisso global da sociedade portu-
guesa tem gerado espaços onde uma empresa 
com a filosofia Bet Solar tem muito a contribuir 
para cumprir os objetivos de descarbonização, 
geração distribuída e  independência energética.

rm: Quais são os principais desafios que vê no 
mercado português?
RRC: Esta transformação energética exige que 
os atores do setor tenham um enfoque especial 
na facilitação do acesso destes clientes comerciais 
e residenciais a esta tecnologia. Ao mesmo tempo 
deve-se avançar na eficiência e gestão energética, 
com especial foco no incentivo às instalações de 
geração de energias renováveis   com sistemas de 
armazenamento de energia.

Para que a transformação de energia ocorra na 
velocidade desejada, são necessários profissionais 
com todas as ferramentas e recursos disponíveis. 
Este é o grande contributo que a Bet Solar Portu-
gal quer oferecer ao mercado português. O nosso 
propósito como empresa é proteger e disponi-
bilizar todas as ferramentas aos nossos clientes 
para que sejam os mais competitivos a nível téc-
nico, económico, disponibilidade e variedade de 
stock, com logística ágil e apurada, apoio ao longo 
do processo, pós-venda apoio e financiamento.por André Manuel Mendes



rm: A ascensão dos prosumers pode vir alterar o paradigma do 
mercado das energias renováveis?
RRC: Estamos convencidos de que assim será. Para que nós, como socie-
dade, possamos produzir a mudança para o uso de energias renováveis   
de forma eficiente e sustentável, é necessário democratizar a geração 
de energia por meio da geração distribuída direcionada para a produção 
do que realmente é consumido. Um segundo passo para acelerar a des-
carbonização será darmos um impulso, adicionando o acúmulo de ener-
gia a essas instalações, de forma a gerir melhor o uso dessa energia limpa.

rm: Qual a importância dada pela Bet Solar à formação?
RRC: Entendemos que o nosso crescimento depende do cresci-
mento dos nossos clientes, uma vez que a formação ocupa um lugar 
central na filosofia e modelo de negócio da Bet Solar desde o seu início.
Os profissionais do setor requerem formação permanente quer a 

nível técnico, legislativo, comercial e nos novos produtos que surgem no 
mercado, de forma a desempenharem melhor a sua atividade.

A Bet Solar procura sempre estar próxima e acompanhar este pro-
cesso de melhoria através de  formações que agreguem valor, que 
produzam um impacto positivo na gestão de cada profissional, para 
alcançar clientes finais satisfeitos, com instalações seguras e rentáveis.
Por esse motivo, estamos a realizar as formações em português, para 

que o impacto no valor do conhecimento agregado não seja dimi-
nuído por problemas de idioma. Ao mesmo tempo, estamos a fazer um 
esforço para traduzir as informações técnicas para português.
Para tal, a Bet Solar conta com uma equipa técnica comercial com 

larga experiência e formação permanente que oferece programas de 
formação contínua, geralmente em conjunto com os principais fabri-
cantes do setor. Este é um dos principais compromissos que assumi-
mos com os nossos clientes e com os nossos parceiros. Procuramos 
que os nossos clientes sejam cada vez mais autónomos na conceção, 
dimensionamento e instalação de soluções isoladas e de autoconsumo.

rm: Como se adaptou a Bet Solar a esta fase da pandemia global que 
atingiu o mundo em 2020? 
RRC: O nosso setor tem sido um dos mais dinâmicos e em cresci-
mento neste período pandémico que, aliado às restrições de mobili-
dade decorrentes da pandemia, tem representado um grande desafio 
para continuar a apoiar os nossos clientes, oferecendo-lhes um serviço 
próximo, seguro e eficiente. Fizemos um esforço especial para cuidar da 
nossa gente, digitalizamos a nossa empresa com sistemas de classe mun-
dial, incorporamos plataformas de teletrabalho, formação e colabora-
ção, revimos e adaptamos os nossos processos internos e fortalecemos 
a nossa equipa de vendas e logística. Felizmente, na Bet Solar contamos 
com a liderança e o empenho de toda a equipa, tem sido uma tarefa 
exigente e estamos orgulhosos por o termos cumprido com sucesso.

rm: Olhando para o futuro, quais os projetos, expetativas e novos 
mercados que estão em vista para a Bet Solar?
RRC: A Bet Solar é uma empresa com muita energia,  temo-nos 
preparado todos os dias para dar o maior apoio aos nossos clien-
tes, gostamos de nos sentir parte do seu sucesso e de os acompa-
nhar em todos os seus projetos. Estamos empenhados em facilitar a 
mudança para energias renováveis   e colaborar ativamente na descar-
bonização da nossa economia e entusiasmados por deixar um legado 
e um mundo melhor para as gerações futuras. Isto motivou-nos a dar 
o passo e iniciar as nossas operações num novo mercado, Portugal. 
Fazemo-lo com responsabilidade e empenho, instalando-nos com uma 
poderosa equipa comercial, técnica e logística dedicada, lusófona, com 
stock e com todo o apoio da nossa empresa em Espanha.

Este mesmo compromisso levar-nos-á em breve a novos mercados, que 
já estamos a explorar para disseminar positivamente o nosso espírito. 

PU
B.



52

“o Observatório procura  
disseminar e valorizar informação  
sobre o fotovoltaico em Portugal”
Com o objetivo de disseminar 
e valorizar informação sobre 
o fotovoltaico em Portugal e 
promover a criação de mais e 
melhor informação por parte 
dos vários agentes do setor, 
o projeto do Observatório 
Fotovoltaico foi alavancado 
por Rodrigo Amaro e Silva, 
doutorado em Ciências 
Geofísicas e da Geoinformação 
pela Universidade de Lisboa, 
e atualmente investigador na 
universidade MINES ParisTech 
(França).

A “renováveis magazine” foi ao encontro de 
Rodrigo Amaro e Silva para conhecer ao por-
menor este projeto, como nasceu e quais os 
objetivos e resultados que podem ser retirados 
deste estudo. 

renováveis magazine (rm): Como nasce 
a ideia do projeto Observatório Fotovoltaico?
Rodrigo Amaro e Silva (RAS): Foram 
vários os estímulos que levaram à concretiza-
ção deste projeto. Mas o primeiro, e mais forte, 
aconteceu durante a minha participação num 
programa de empreendedorismo científico em 
2018 (ScienceIN2Business, da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa), onde me 
perguntaram: “Que números descrevem o seg-
mento do fotovoltaico residencial em Portugal?”. 
Nesse momento constatei que a informação 
que existia estava bastante dispersa entre rela-
tórios e notícias, na maioria dos casos apresen-
tando informação pouco discriminada.

O Observatório Fotovoltaico procura então 
agregar, organizar e facilitar o acesso a esta infor-
mação mais “tradicional”, mas  também  a  con-
teúdo publicado nas redes sociais, onde empresas 
procuram divulgar o seu trabalho e portefólio. 

rm: Em que consiste mais especificamente o 
projeto Observatório Fotovoltaico?
RAS: Este projeto reúne um conjunto de pro-
jetos pessoais que vinha a desenvolver desde 

2018 e que tardavam em sair da gaveta. Com 
o objetivo de facilitar o acesso e a análise de 
informação que caracteriza o setor fotovoltaico 
em Portugal, o Observatório divide-se em três 
iniciativas: i) o Dashboard do Fotovoltaico, uma 
plataforma que procura descrever o setor em 
Portugal através de um conjunto de estatísticas e 
visualizações interativas; ii) a Biblioteca do Foto-
voltaico, onde estão reunidos desde regulamen-
tos técnicos, a conteúdo media, ou ainda artigos 
técnicos, conferências, e webinars; e iii) o Mapa 
do Fotovoltaico, que localiza vários projetos 
fotovoltaicos em Portugal com base em infor-
mação encontrada nos media.
É importante também frisar, que o Observa-

tório se dirige a vários públicos-alvo, desde agen-
tes do setor (decisores políticos, investidores, 
empresários,  técnicos) ao cidadão  interessado 
em produzir a sua própria eletricidade fotovol-
taica ou simplesmente curioso sobre o tema.

O Observatório Fotovoltaico 
procura então agregar, organizar 
e facilitar o acesso a esta 
informação mais “tradicional”, 
mas também a conteúdo publicado 
nas redes sociais, onde empresas 
procuram divulgar o seu trabalho 
e portefólio. 

por André Manuel Mendes
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rm: Quais as vantagens que uma ferramenta 
destas pode trazer para o setor e para o 
mercado?
RAS: Sendo que o Observatório reúne dife-
rentes iniciativas, as suas vantagens são também 
variadas. Peguemos em dois casos. O Dashboard 
procura caracterizar o setor e as suas tendên-
cias, quer no tempo e no espaço, com um nível 
de detalhe que até à data não existia de forma 
acessível. O que permite, por exemplo, monito-
rizar o impacto de políticas públicas quer a nível 
nacional e regional. Por outro lado, o repositó-
rio de notícias da Biblioteca do Fotovoltaico per-
mite acompanhar as  tendências mais  recentes 
do setor.

No entanto, a um nível mais macro, o Obser-
vatório procura disseminar e valorizar infor-
mação sobre o fotovoltaico em Portugal e 
promover a criação de mais e melhor informa-
ção por parte dos vários agentes do setor. Acre-
dito que este é um dos caminhos para despertar 
e concretizar (ainda mais) o interesse de empre-
sas, organizações e cidadãos em aderir à transi-
ção energética através desta tecnologia.

rm: Como analisa o mercado português no que 
respeita à produção de energia fotovoltaica?
RAS:  Diria  que  é  consensual  que  Portugal 
tem ainda um potencial enorme por explorar 
no que toca à produção de energia fotovoltaica. 
Mas uma análise mais cuidada permite-nos tam-
bém perceber que o mercado tem conseguido 
acompanhar a evolução da legislação nacional, 
demonstrado uma capacidade assinalável de 
adaptação e  resiliência. Qualidades  estas  que, 
nos anos mais recentes, têm sido premiadas com 
taxas de crescimento bastante positivas.

E apesar de alguma instabilidade trazida pela 
pandemia, parece-me que o setor aparenta um 
rebuliço interessante. Seja pela introdução de 
novos formatos legais (como o autoconsumo 
coletivo e as comunidades de energia), seja pelos 
recentes anúncios de leilões para projetos em 
albufeiras ou de apoios para projetos no setor 
agrícola. Rebuliço esse que exigirá mais adapta-
ção e resiliência.

rm: Quais os resultados que pode extrair da 
informação recolhida até ao momento?
RAS: Neste momento, o Dashboard do Foto-
voltaico integra registos de quase 30 000 insta-
lações fotovoltaicas que correspondem a cerca 
de 240 MW. Focando no período entre 2016 
e 2019, antes da pandemia, os dados mostram 
um crescimento assinalável (superior a 400%) do 
autoconsumo em Portugal,  representado 82% 
da potência fotovoltaica em análise.
É também possível constatar que os autocon-

sumos com meras  comunicações prévias  (até 
1 kW, que poderíamos assumir como repre-
sentativo do setor residencial português) repre-
sentam 85% das instalações, mas apenas 8% da 

potência  instalada. Sistemas  tão pequenos, até 
4-6 painéis, podem ser  vistos  como uma  ine-
ficiência  do  mercado,  pois  impedem  econo-
mias de escala. E é nesta realidade que acredito 
que o autoconsumo coletivo tem um papel a 
desempenhar. 

Outro resultado, agora a respeito da produ-
ção de conteúdos media sobre o setor. Estão 
neste momento já catalogadas perto de 200 
notícias, de momento todas elas relativas a pro-
jetos de autoconsumo. E o facto de 2020 regis-
tar o mesmo número de publicações que a 

soma dos dois anos anteriores parece confirmar 
o crescente interesse (e preocupação) no tema 
da transição energética.

rm: Quais os objetivos para este projeto a 
longo prazo?
RAS: Diria que o principal objetivo é conseguir
que esta plataforma perdure no tempo e que se
mantenha atualizada. Um objetivo concreto é o 
de alargar a base de dados do Observatório a 
mais tipos de instalações (por exemplo, micro- 
e mini-gerações) e outros tipos de conteúdos 
(p.e., incluir notícias sobre legislação e artigos de 
opinião). Para tal, estão já em curso conversa-
ções com a Direção Geral de Energia e Geolo-
gia como com empresas e entidades do setor.

Acredito que o Observatório Fotovoltaico 
tem  potencial  para  se  tornar,  a  médio/longo 
prazo,  num  repositório  de  referência  para  o 
setor. Isto sempre tendo em mente o objetivo 
de abertura e clareza para com o público. 

O Dashboard procura caracterizar 
o setor e as suas tendências, 
quer no tempo e no espaço,  
com um nível de detalhe  
que até à data não existia  
de forma acessível. 
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“a comunicação 
permanecerá sempre!”
No dia 01 de abril de 1986 
nascia a Publindústria 
– Produção de Comunicação, 
a primeira empresa portuguesa 
totalmente dedicada à 
imprensa técnica, uma lacuna 
do mercado português 
identificada por António 
Malheiro que se tornou num 
sonho e num projeto que 
duram até hoje. Ao longo 
dos anos foram surgindo 
revistas e livros nos trilhos 
das indústrias metalomecânicas, 
elétricas, construção e, mais 
recentemente, agroalimentar, 
e assim foi sendo construído 
um grupo de comunicação 
técnica, onde a partilha 
de conhecimento e a relação 
com as universidades são 
pilares fundamentais.

Trinta e cinco anos volvidos e António Malheiro 
identifica  agora  o Grupo  Publindústria  como 
um conjunto de empresas focadas na difusão 
do  conhecimento  técnico  e  científico,  sendo 
este apoiado por uma forte relação entre a 
indústria e as  instituições de ensino. Parabéns, 
Publindústria!

renováveis magazine (rm): No mesmo 
ano em que Portugal entrava na CEE, nas-
cia a Publindústria como editora de revistas e 
livros técnicos. Como surgiu a ideia para este 
projeto?
António Malheiro (AM): Sempre tive 
a ideia de lançar um negócio próprio. Uma 
empresa de comunicação foi a circunstância que 
o ditou e não, de todo, uma ambição de partida.

A entrada na CEE, sim. Naquele tempo vivia-
-se no país uma onda de ambição empreende-
dora bem presente na quantidade de registos 
de empresas  que  tinham  referência  à  Europa 
na sua designação social. No caso, a circunstân-
cia (o lançamento da empresa de comunica-
ção) decorre da experiência e vivência que eu 
tinha acumulado ao serviço da Revista TecnoMe-
tal, uma publicação da Associação da Indústria 
Metalomecânica do Norte que ainda existe e 
na qual trabalhei em regime liberal durante qua-
tro ou cinco anos. Os inputs que então ia rece-
bendo na presença em feiras europeias, onde ia 
ao serviço da Revista TecnoMetal, sinalizou-me 
um défice de oferta em Portugal de  imprensa 
especializada. Foi o clique!

rm: É o projeto da sua vida?
AM: Nunca encarei a vida pelo prisma de ambi-
ção e realização pessoal. 

O meu projeto de vida estava, e está alinhado, 
em etapas e vai-se realizando de forma cumula-
tiva numa abrangência que passa pela Publindús-
tria, a família e a docência. 

A carreira profissional de professor que 
exerci durante 35 anos, e da qual me reformei 
depois de atingir o topo da carreira e a exaus-
tão face à degradação das condições e estatuto 
da docência, é a única etapa que está totalmente 
encerrada.

rm: Em que etapa está agora?
AM: Neste momento estou a fazer a transi-
ção geracional da Publindústria no quadro de 
uma estratégia que há anos tinha na cabeça. Esta 
passa por dar participação aos meus colabora-
dores na estrutura societária dos negócios do 
grupo e partir para outra etapa, que é viver sem 
agenda e sem relógio! Mais disponibilidade para 
mim, para a família e para os amigos, mas sem 
me deixar cair na armadilha de ser apanhado 
pelo stress do tédio.

O meu projeto de vida estava, 
e está alinhado, em etapas e vai-se 
realizando de forma cumulativa 
numa abrangência que passa pela 
Publindústria, a família e a docência. 

por Helena Paulino

entrevista



entrevista

55

Trabalho remotamente e cumulativamente 
faço horticultura em Freixiel, Vila Flor, onde 
tenho uma propriedade agrícola que herdei dos 
meus sogros e onde já plantei centenas de árvo-
res florestais.

rm: Nessa transição geracional, qual o papel 
da família?
AM: Quando  lancei  a  Publindústria,  a minha 
mulher entrou em pânico, ao que se sucedeu 
uma atitude preventiva de controlo financeiro 
apertado, dado o sentimento de risco asso-
ciado à decisão. Compreendo o receio dela e, 
por outro lado, desde sempre procurei afastar 
os filhos da empresa. É arriscado “meter os ovos 
todos no mesmo cesto”, como se costuma dizer.

Continuo a pensar que foi uma boa opção. 
O tecido empresarial português é povoado de 
microempresas – com pais, filhos, noras, sobri-
nhos – uma grande confusão que geralmente 
termina nas mãos do gestor de insolvência.

rm: Qual foi a primeira revista que a Publin-
dústria trabalhou? Tem um carinho especial pela 
mesma?
AM: A Publindústria iniciou a sua atividade no 
dia 01 de abril de 1986 (uma coincidência) e 
recebeu então o portefólio de revistas e clientes 
que eu já tinha em carteira como prestador de 
serviços (Revista TecnoMetal; Revista Nova Têxtil; 
Fag Portuguesa; Cenfim e outros). 
Eu até tinha carteira de corretor de publici-

dade do Jornal de Notícias e O Primeiro de Janeiro, 
o que me permitiu dar ordens de compra de 

espaço publicitário com conta corrente e rece-
ber comissões próximas das agências de publici-
dade. Um corretor diplomado…

rm: Quando é que lança a primeira revista?
AM: A primeira  revista  da  Publindústria  é  a 
Robótica e Automatização, que surge  três anos 
depois, em 1989. Obviamente que tenho um 
carinho especial por essa revista, tanto mais que 
foi um parto muito difícil porque havia conflitos 
de interesse com a Revista Tecnometal com a 
qual colaborava e colaborei durante muitos anos.

rm: Recebeu apoios de fundos ou foi um cami-
nho solitário e sofrido?
AM: Solitário sim, mas sofrido não porque o 
ritmo de crescimento a que me impus estava sin-
cronizado com a minha disponibilidade de tempo 
por força da minha condição de professor. Por 
essa altura, a “bazuca” PEDIP (Programa Estraté-
gico de Dinamização e Modernização da Indústria 

Portuguesa) estava a “bombar em força” para a 
economia portuguesa e acabei por beneficiar indi-
retamente dos fundos. Os fabricantes europeus e 
os seus agentes comerciais usavam a imprensa 
técnica para promover máquinas e equipamentos.

rm: Quais os momentos mais marcantes e 
que ficarão, para sempre, ligados à Publindús-
tria nestes 35 anos?
AM: Talvez não os classifique como momentos 
épicos, no sentido de um sucesso retumbante, 
mas ressaltaria algumas conquistas ou marcos:

•  A Revista O Electricista e as Jornadas Tec-
nológicas e, na circunstância das mesmas, o 
lançamento da Ixus – Formação e Consulta-
doria. Um doce amargo…

•  A abertura da Publindústria ao setor espe-
cializado agroalimentar com a Revista Agro-
tec, em 2011, é também um marco do nosso 
percurso que até aí seguia exclusivamente 
pelos trilhos das indústrias metalomecânicas, 
elétricas e construção.

•  O lançamento da marca Engebook associada 
ao livro técnico de engenharia é outro marco 
significativo, porque foi o ponto de partida 
para o nascimento da Quântica Editora – 
empresa do grupo que estrutura a oferta 
de edição e comercialização de conteúdos 
especializados em suporte de livros e ebooks.

•  A decisão de não deixar cair a Engenho e 
Media num período crítico que atravessou. 

•  A venda da tipografia do Grupo Publicor e 
aposta na impressão digital.

• Sair da pandemia com as empresas saudáveis. 

A primeira revista da Publindústria 
é a Robótica e Automatização, 
que surge em 1989. Obviamente 
que tenho um carinho especial 
por essa revista, tanto mais 
que foi um parto muito difícil 
porque havia conflitos de interesse 
com a Revista Tecnometal com 
a qual colaborava e colaborei 
durante muitos anos.
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“A COMUNICAÇÃO PERMANECERÁ SEMPRE!”

Refiro alguns dos momentos marcantes pela 
positiva, mas a eles correspondem uns tantos 
mais de fracassos e frustrações, em parte por 
falta de ousadia em não ter rompido com a car-
reira  de  professor.  É  caso  para  dizer  que me 
estou a reformar com 70 anos de serviço! 35 de 
professor e 35 de empresário. 

rm: Já passaram muitos autores, diretores e 
parceiros ao longo dos 35 anos da Publindús-
tria. Qual a relação que mantém com os mes-
mos ao longo de todos estes anos?
AM:  Sinto  que  tenho  um  grande  défice  de 
manifesto apreço público pelos diretores das 
revistas, que são pessoas de uma enorme gene-
rosidade que contribuem pro bono para a pro-
moção da ciência e tecnologia. Procuro – e os 
meus continuadores seguem também nesse sen-
tido – que os diretores venham da academia e, 
assim, estabelecemos uma profícua interação 
indústria-universidade, que é a marca identitária 
das nossas publicações e talvez a justificação da 
longevidade das revistas do grupo.

No tocante aos autores, tem sido muito grati-
ficante trabalhar como editor. A edição de livros 
técnicos não encaixa nas taxonomias culturais do 
país – viu-se agora com a pandemia em que os 
editores técnicos e científicos foram excluídos dos 
apoios para a cultura que o governo andou por 
aí a distribuir (e bem). Somos um país de poetas!

O que move um engenheiro ou um professor 
do ensino superior a publicar um livro é o seu 
sentido de serviço público aos outros, de par-
tilhar a experiência acumulada ao longo da sua 
carreira. Temos mais de uma dezena de auto-
res com mais de 70 anos. A minha relação com 
os autores tem sido muito enriquecedora pelo 
que me transmitem da sua experiência de vida 

e conhecimento, mas também pelo lado afetivo. 
O nosso autor entra na editora como se esti-
vesse no seu gabinete. Um autor da Quântica 
Editora não pede licença para entrar. Entra e 
trata os colaboradores pelo nome.
Não posso esquecer que, para além dos auto-

res e diretores de revistas, há outros stakeholders 
que fazem parte do universo do meu percurso 
de vida empresarial: os clientes e os fornecedo-
res não financeiros. Foram eles que sempre ala-
vancaram os meus projetos e não os bancos, a 
quem nunca solicitei um financiamento. Tinha e 
mantenho medo dessas instituições.

rm: A Publindústria ao longo dos anos foi 
sofrendo mutações, com o nascimento de 
outras empresas do mesmo grupo. Como é, 
atualmente, constituído o Grupo Publindústria?
AM: Entendo a Publindústria como um cluster 
de promoção e difusão do conhecimento téc-
nico e científico, um  interface entre as empre-
sas e as instituições de ensino e investigação. 
Não diria que sofremos mutações, mas sim que 
temos vindo a agregar novas áreas de negócio 
à nossa matriz genética – as engenharias indus-
triais.  Exemplo  disso  é  o  caso  das  ciências  e 

tecnologias agroalimentares sob a marca Agro-
press. Contudo, esta evolução não nos fez per-
der o foco nos conteúdos especializados.

Presentemente temos quatro frentes de 
negócio juridicamente autónomas e duas áreas 
de negócio partilhadas (o design, sob a marca 
Delineatura, e a estrutura administrativa, finan-
ceira e contabilística). 

rm: É caso para perguntar se ficamos por aqui?
AM: Se isso acontecer, é mau. As revistas, os jor-
nais e a televisão podem morrer, mas a comuni-
cação permanecerá sempre! 
No  grupo,  há  um  défice  no  audiovisual. 

O grupo tem de acelerar a migração para o digi-
tal, como já o faz com liderança nos livros ebook, 
onde fomos pioneiros.

Ao longo destes 35 anos, nunca recusei um 
projeto de negócio que viesse dos meus cola-
boradores. Alimento a esperança de que isso 
possa vir a acontecer antes de me reformar. Um 
colaborador inteligente, disponível e empreen-
dedor tem forte probabilidade de ser empresá-
rio dentro do grupo. A realidade o demonstra 
inequivocamente.

rm: O Covid-19 mudou muitas empre-
sas na sua forma de trabalhar. Como reagiu 
o Grupo Publindústria a esta pandemia e ao 
confinamento?
AM: Há duas vertentes no grupo: a compo-
nente jornalística e a editorial. A primeira não 
oferece dificuldades em ser exercida em modo 
de teletrabalho, tanto mais que as equipas já 
tinham muito caminho feito. Já havia espírito/uni-
dade na equipa. A questão que se colocava era 
com iriam reagir os nossos clientes. Esta era a 
nossa incógnita, o nosso medo! Felizmente que 
a indústria e a agricultura, onde reside a força 
do nosso mercado, foram resilientes. Passámos 
pelos pingos da chuva sem grandes sobressal-
tos internos.
Outra  questão  é  a  frente  editorial  porque 

exige uma logística de produção e comerciali-
zação que não se compadece com o teletraba-
lho. Sempre “com o coração nas mãos” e sentido 
de responsabilidade no uso dos meios de prote-
ção, os colaboradores souberam assegurar com 
profissionalismo o desempenho das  funções e 
até tivemos um aumento significativo das vendas, 
derivado de termos já consolidada a nossa estru-
tura de comércio eletrónico. Houve nisto uma 
quota de sorte, porque não prevíamos a crise.

rm: Olhando para o futuro, quais os projetos e 
expetativas para os próximos 35 anos?
AM: No que toca a negócios, é uma boa per-
gunta que deixo aos meus continuadores. 
Quanto a mim, daqui a 35 anos, espero estar 
vivo na memória dos meus netos. Esse é o pro-
jeto que tenho em mãos: cuidar das árvores que 
plantei e cultivar afetos. 

Entendo a Publindústria como um 
cluster de promoção e difusão do 
conhecimento técnico e científico, 
um interface entre as empresas e as 
instituições de ensino e investigação. 
Não diria que sofremos mutações, 
mas sim que temos vindo a agregar 
novas áreas de negócio à nossa matriz 
genética – as engenharias industriais.
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por Rittal Portugal

A Rittal é a  inovação e  líder mundial no mer-
cado de tecnologia de armários e infraestrutura 
de TI. 10 000 funcionários em todo o mundo 
trabalham em inovações, soluções industriais e 
modelos de negócios. Uma pequena empresa 
de produção de aço tornou-se numa empresa 
digital global. O que não mudou: a Rittal é uma 
empresa comprometida com a sociedade e o 
bem-estar de todos: responsabilidade, solida-
riedade e compromisso social sempre foram as 
principais prioridades.
Rittershausen em Dietzhölztal: ninguém sabia 

em 1961 que um pequeno município no cen-
tro de Hesse um dia daria o seu nome a uma 
empresa global. Rudolf Loh comprou uma velha 
tecelagem e fundou a Rittal. A ideia: armários 
padrão em produção em série,  imediatamente 
disponíveis em stock, mais rápidos e melhores do 
que os armários fabricados individualmente para 
componentes de controlo de máquinas. Prazos 
de entrega longos e defeitos de qualidade agora 
são coisas do passado. O boom dos anos do pós-
-guerra mudou a manufatura  industrial. Máqui-
nas foram interligadas e produtos produzidos 
em grandes séries no seguimento do consumo 
crescente. Então, a ideia de Rudolf Loh veio na 
hora certa.
Muita coisa aconteceu desde então. Ontem, 

como hoje, as inovações da empresa com sede 
em Herborn estão a moldar indústrias em 
todo o mundo. As soluções da Rittal são utili-
zadas em engenharia de controlo e distribuição, 
bem como em TI e no mercado de energia, em 

construção naval, hospitais e estádios de fute-
bol. 58 subsidiárias lidam com vendas e serviços 
de produtos Rittal em todo o mundo. Na região, 
a Rittal é o maior empregador e recentemente 
investiu mais de 250 milhões de euros na cons-
trução de uma fábrica totalmente integrada digi-
talmente, em Haiger.

Do sistema para a núvem
Como isto aconteceu? No decurso da automa-
ção industrial, a Rittal transformou o armário 
num sistema de armários completo. Os pro-
dutos tinham como objetivo resolver vários 
dos problemas dos clientes, por exemplo, com 
soluções de controlo de temperatura e distri-
buição de energia. Até hoje, a empresa e a cul-
tura corporativa são caracterizadas pela ideia 
de sistema, e a reivindicação de impulsionar a 
mudança em vez de apenas reagir a ela. O sis-
tema prevaleceu, não apenas na indústria, mas 
também na área de TI, onde a Rittal se destacou 
como uma “recém-chegada”. Até hoje, eficiência 
energética, mudanças climáticas ou distribuição 
de energia à prova de falhas, são tópicos alta-
mente relevantes onde a Rittal torna os seus 
clientes bem-sucedidos, com soluções inovado-
ras para infraestruturas industriais e de TI, de 
todos os tamanhos.

Paralelamente, a Rittal investiu numa pequena 
empresa com dois funcionários em meados da 
década de 1980 e construiu a Eplan, numa época 
em que quase ninguém pensava em soluções de 

É a 1 de abril de 1961, que 
uma história de sucesso 
internacional começa numa 
pequena empresa no centro 
de Hesse com a padronização 
de caixas e armários para a 
indústria. Rudolf Loh funda 
a empresa Rittal e muda o 
setor com uma ideia. O que foi 
inicialmente um vislumbre é 
agora um fenómeno: o armário 
padrão é usado em milhões de 
soluções de produtos, em mais 
de 90% de todas as indústrias 
no mundo. 

Rittal comemora 60 anos
DE FABRICANTE DE AÇO A UMA EMPRESA DIGITAL INTERNACIONAL 
EM 60 ANOS.
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software para tecnologia de armários. Ao longo 
dos seguintes anos e décadas, uma ampla gama 
de softwares e serviços relacionados à engenha-
ria foi desenvolvida. Hoje, a empresa irmã da Rit-
tal é uma das líderes mundiais no fornecimento 
de software para engenharia elétrica.  Juntas,  a 
Eplan e a Rittal agora otimizam e industrializam 
toda a cadeia de valor para clientes em enge-
nharia de controlo e comutação. Atualmente, 
soluções de automação, como máquinas para 
processamento de armários de controlo, fazem 
parte do  catálogo  tanto quanto  a  sofisticada 
tecnologia de sistema de armário de controlo. 

Do gémeo digital à computação 
de última geração
Ajudar a moldar a mudança tecnológica na 
indústria mundial e assumir a responsabilidade 
pela sua casa no centro de Hesse, era o objetivo 
da Rittal quando investiu na construção da mais 
moderna instalação de fabrico de caixas com-
pactas, do mundo, de acordo com os padrões 
da Indústria 4.0 em Haiger. Em 2020, a fábrica 
entrou em operação. Centenas de máquinas e 
estações de trabalho foram conectadas em rede 

para lidar digitalmente com processos altamente 
complexos, desde o pedido até a produção e 
logística. Ao longo desse tempo, a empresa criou 
soluções inteligentes, baseadas na “cloud”, jun-
tamente com a sua startup irmã, German Edge 
Cloud, adaptadas às necessidades da indústria, 
alojadas no seu próprio data center e testadas na 
sua própria empresa. A Rittal está, portanto, mais 
uma vez no caminho da padronização, também 
no campo da digitalização: German Edge Cloud 
é membro  fundador do GAIA-X, o consórcio 
europeu de infraestrutura de dados, e membro 
da CATENA-X, a rede automotiva, para troca 
segura de dados.

As pessoas são importantes 
na empresa 
Ao  longo  de  décadas,  os  funcionários  da 
empresa moldaram a mudança, do aprendiz 
mais jovem ao especialista mais experiente, do 
desenvolvimento de inovações à integração 
de refugiados. Todos os anos, as empresas do 
Grupo Friedhelm Loh – Rittal e suas empre-
sas  irmãs Eplan, Cideon, Stahlo, LKH, German 
Edge Cloud e Loh Services, bem como os seus 

funcionários, doam avultadas quantias para pro-
jetos sociais, totalizando já mais de 5 milhões 
de euros. Por ocasião do 50.º aniversário da 
empresa, o proprietário Friedhelm Loh criou a 
Fundação Rittal, que tem apoiado projetos e ins-
tituições nas áreas de assistência social, educa-
ção e cultura desde então.

“Estou muito orgulhoso dos 60 anos de sucesso 
que escrevemos junto com todos os nossos funcio-
nários”, disse Friedhelm Loh, proprietário e CEO 
do Grupo Friedhelm Loh: “O que nos motiva é a 
curiosidade, a orientação para o cliente, a coragem 
de assumir riscos e a alegria do sucesso comparti-
lhado. Porque adoramos o futuro.” 

Até hoje, eficiência energética, 
mudanças climáticas ou distribuição 
de energia à prova de falhas, 
são tópicos altamente relevantes 
onde a Rittal torna os seus clientes 
bem-sucedidos, com soluções 
inovadoras para infraestruturas 
industriais e de TI, de todos 
os tamanhos.

PU
B.
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por Weidmüller

Embora a Weidmüller ainda fosse capaz de resis-
tir à tendência e crescer ligeiramente em 2019, a 
recuperação esperada para 2020 não se materia-
lizou. Ao contrário, não havia dúvida de uma situa-
ção económica estável e a pandemia levou a uma 
significativa desaceleração global. “O declínio aqui 
deve-se principalmente à situação económica no 
setor da engenharia mecânica, bem como ao fraco 
negócio de petróleo e gás”, acrescenta Timo Berger, 
Diretor de Marketing e Vendas. “A crise do coro-
navírus também teve um impacto aqui.” Enquanto 
os mercados na Europa e na América só recupe-
raram novamente na segunda metade do ano, a 
rápida recuperação do mercado chinês apoiou os 
negócios da Weidmüller na primeira metade do 
ano. Isso foi impulsionado pela forte procura por 
produtos eletrónicos e de automação, bem como 
por componentes de Ethernet industrial. Em con-
traste, os segmentos de tecnologia de conexão de 
dispositivos e quadros elétricos da cabine de con-
trolo caíram em relação ao ano anterior.

A Weidmüller registrou um crescimento de 
dois dígitos, em particular no segmento de pro-
dutos de automação. “Os nossos clientes confir-
mam que oferecemos as soluções certas para o 
mercado com o nosso portefólio de automação 
e os nossos componentes IIoT”, afirmou Bibelhau-
sen. A Weidmüller também conseguiu obter gan-
hos na área de energias renováveis, por exemplo, 
no ano passado foi registado um crescimento de 
dois dígitos em energia eólica.

Investimentos em investigação 
e desenvolvimento
Com 51 milhões de euros, a Weidmüller investiu 
mais de 6,5% das suas vendas em investigação e 
desenvolvimento em 2020. Ao mesmo tempo, a 
Weidmüller está a iniciar o maior investimento 
individual na história da empresa, investindo 
assim no futuro da empresa familiar de Detmold. 
Um novo centro de logística está a ser cons-
truído não muito longe de Eisenach. As obras 
estão em andamento desde o outono de 2020 
e a conclusão está prevista para 2022. “Com este 
investimento na casa dos milhões de dois dígitos, 
a empresa familiar está a definir o caminho para 
um maior crescimento e melhor atendimento ao 
cliente na área de expedição”, diz o CFO André 
Sombecki.

A especialista em eletrónica está continua-
mente a ampliar o seu portefólio na área de 
Internet Industrial das Coisas, com soluções 
para aquisição, encaminhamento, processa-
mento e visualização de dados e a sua análise. 

O Grupo Weidmüller relembra 
um ano financeiro agitado 
de 2020 e está satisfeito 
com o resultado do ano 
do coronavírus. A Weidmüller 
alcançou vendas de 792 
milhões de euros em 2020. 
Este valor é 4,5% inferior 
ao ano anterior. “Diante da 
retração económica causada pela 
pandemia do coronavírus e do 
confinamento, estamos bastante 
satisfeitos com o resultado apesar 
das difíceis condições gerais”, 
explica o diretor de tecnologia 
e porta-voz da diretoria 
executiva, Volker Bibelhausen.

Weidmüller gera vendas 
de 792 milhões em 2020 num 
ambiente de mercado desafiador

Figura 1 (esquerda) Linhas de produção de última geração 

garantem uma produção eficiente e alta qualidade consis-

tente.

Figura 2 (direita) O Conselho Executivo do Grupo Weid-

müller olha para um 2020 desafiador e está confiante para 

2021.
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A expansão dos processos de digitalização aumentou significativa-
mente durante a crise do coronavírus na indústria. “Também vemos 
isso nas inúmeras consultas para os nossos componentes IIoT e para 
a nossa ferramenta de Machine Learning AutoML. Com essas soluções, 
apoiamos os nossos clientes na criação dos seus próprios processos 
e sistemas habilitados para nuvem, otimizando-os”,  confirma Bibe-
lhausen. O mesmo também se aplica às ofertas de construção de 
quadros elétricos, para os quais a Weidmüller oferece soluções con-
sistentemente coordenadas, tendo uma visão holística do processo 
de criação.

Investimentos em novas tecnologias
Os temas sustentabilidade e neutralidade climática sempre tiveram 
particular importância para a empresa familiar. A especialista em ele-
trónica preocupa-se tanto com a e-mobilidade quanto com as novas 
tecnologias de eficiência, como as necessárias para reduzir as emis-
sões de CO2. Nesse  contexto, o  tema do hidrogénio  verde, por 
exemplo, é visto como de grande potencial. Como membro funda-
dor da “AquaVentus”, a Weidmüller está a assumir o seu compromisso 
com esta futura área de ação. Esta associação tem como objetivo o 
avanço da tecnologia para a produção de hidrogénio neutro para o 
clima a partir da energia eólica offshore. “Soluções amigas do ambiente, 
seja na geração de energia, produção ou mobilidade, são uma respon-
sabilidade e um rumo natural para nós. Como uma empresa familiar de 
média dimensão, estamos a contribuir para a concretização do objetivo 
definido pela UE e a Alemanha de neutralidade climática até 2050”, 
afirma Berger.

Confiança para 2021
O início do ano deixa a Weidmüller otimista para 2021. “No início 
do ano, tivemos uma entrada de pedidos muito (interessante) agradá-
vel”, relata Sombecki. “Assumimos que, desde que não haja restrições à 
movimentação de mercadorias, a economia continuará a recuperar e a 
acelerar em 2021.” A Weidmüller está em movimento como mode-
lador nos mercados mais dinâmicos do mundo: eletrificação, auto-
mação e digitalização. “Para tal, contamos com uma ótima equipa e 
estamos preparados para o futuro com produtos e soluções inovadores 
e diferenciados”, está convicta a Direção Executiva. 

Figura 3 Weidmüller Industrial Automated Machine Learning Tool: Machine Learning 

fácil de usar sem conhecimento especializado em ciência de dados - modelagem auto-

matizada.
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por SMA Ibérica

A facilidade de transporte que oferecem, tal 
como a sua rápida instalação e funcionamento, 
graças à integração de todos os componentes 
da central de energia, são alguns dos motivos 
além da sua segurança, fiabilidade e elevada efi-
ciência energética. Em muitas ocasiões os MVPS, 
sobretudo os de última geração como o SMA 
MVPS, também estão preparados para se cone-
tar diretamente à rede de distribuição e produ-
zir em média tensão em diferentes intervalos de 
tensões. 

Por outro lado, optar por este tipo de solu-
ção significa usufruir de uma série de vantagens 
em termos de despesas (CAPEX) e de funcio-
namento (OPEX) que permitem melhorar o 
retorno de investimento da instalação. Estes são 
os aspetos mais importantes a serem considera-
dos na escolha de uma central de energia com 
inversores centrais.

Vantagens da CAPEX:
•  Compactação. A MVPS da SMA é a combina-

ção mais compacta do inversor central, trans-
formador e sistema de distribuição. A solução 
da Skid pré-configurada de 20 pés, em compa-
ração com 40 de outras marcas destaca-se por:

  –  O seu transporte é mais simples e pode che-
gar a qualquer parte do mundo.

  –  O guindaste que tem de ser utilizado, é mais 
pequeno e, por isso, mais económico.

  – A fundação é mais barata.
 –  O reservatório de óleo está integrado den-

tro  do  Skid. Não  é  necessário  comprá-lo 
separadamente ou elevar a central de ener-
gia para o instalar abaixo, como acontece 
com alguns concorrentes.

•  Instalação, ligação e funcionamento. A SMA 
possui 1  inversor até 4,6 MW quando com-
parado com os seus concorrentes que habi-
tualmente  atingem  no máximo  os  3,7 MW. 
Com a solução da SMA terão de ser  instala-
dos, colocados a funcionar e a manter menos 
inversores.

•  Garantia. As centrais de energia da SMA pos-
suem uma garantia de 5 anos, ao passo que as 
dos concorrentes têm uma garantia de 5 anos 
para o inversor e de 2 para a média tensão.

•  Energia. As centrais de energia da SMA rondam 
os 4 MW quando comparados com os 7 MW 
existentes no mercado, o que significa que a sua 
cablagem CC costuma ser mais cara, sobretudo 
quando a distribuição na instalação é mais irre-
gular ou está dividida em várias zonas.

Existe uma tendência 
crescente em todo o mundo 
para construir uma nova 
geração de SMA centrais 
fotovoltaicas que funcionem 
com 1500 V CC E, e quando 
é necessário escolher uma 
solução para a conversão 
da corrente mais adequada 
a este tipo de instalações, 
as Medium Voltage Power 
Station (MVPS) com 
os inversores centrais 
costumam ser a melhor opção.

como melhorar o retorno 
do investimento da nova geração 
de centrais fotovoltaicas com 
a Medium Voltage Power Station 
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Vantagens da OPEX:
•  Manutenção. Os  inversores  SMA  requerem 

manutenção a cada 2 anos, ao passo que os 
inversores de outras marcas tendem a neces-
sitar de manutenção semanal, mensal e anual. 
Isto implica mais horas de serviço por ano e é 
necessário pará-los durante mais tempo.
  –  Inversores  e  filtros  de  ar. A  SMA normal-

mente tem menos inversores por instala-
ção, por isso a taxa de falhas e as horas de 
manutenção anuais são menores. Além disso 
não necessitam de filtros de ar, algo  funda-
mental em ambientes com poeiras, porque a 
sua substituição é contínua com um custo de 
mão-de-obra e de material importante.

 –  Ventiladores. Cada um dos inversores possui 
2 ventiladores com uma durabilidade superior 
a 14 anos. A maioria das soluções oferecidas 
no mercado tende a ter mais na instalação e 
devem ser substituídas com mais frequência. 

 –  Serviço Principal. Os inversores centrais da 
SMA foram concebidos para durar 30 anos 
sem alterações programadas de compo-
nentes. Os da concorrência geralmente não 
duram tanto tempo e alguns têm um Serviço 
Principal com um custo muito elevado.

  –  Conceção do bloco de potência. O SMA, de 
2 stacks x 1200 V, permite uma maior reserva 
na conceção e é muito mais robusto contra 
falhas do que os outros concorrentes que 
são de 1 stack x 1700 V.

•  Segurança. As MVPS da SMA cumprem todas 
as regras internacionais de segurança. São os 
únicos com uma conceção resistentes ao fogo 
e uma proteção especial contra curto-circuitos.

•  Condições ambientais. Os equipamentos da 
fabricante alemã respondem aos mais exigen-
tes standards para trabalhar nas condições 
mais adversas de temperatura e salinidade, ou 
mesmo em ambientes agressivos.

•  Soluções de monitorização. Em caso de aci-
dente,  estes MVPS  notificam proativamente 
o fabricante, que pode enviar um técnico até 
mesmo antes do cliente saber que é necessá-
rio. Isto reduz o tempo de inatividade e o seu 
impacto económico.

•  Serviço técnico. A SMA possui hubs de serviço 
com equipas de engenheiros especializados em 
toda a Península Ibérica, garantindo a máxima 
disponibilidade e velocidade.

Nos projetos das grandes centrais fotovoltai-
cas, o MVPS da SMA oferece a máxima segu-
rança com a melhor eficiência energética e o 
mínimo de risco logístico e comercial. 
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Os inversores SMA requerem 
manutenção a cada 2 anos, 
ao passo que os inversores de 
outras marcas tendem a necessitar 
de manutenção semanal, mensal 
e anual. Isto implica mais horas 
de serviço por ano e é necessário 
pará-los durante mais tempo.
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por SEW-EURODRIVE Portugal

O novo edifício conta com 2900 m2 para monta-
gem, 3700 m2 alocados aos serviços – dos quais 
1600 m2 para serviços em redutores industriais 
– e 2200 m2 para escritórios e salas de reuniões, 
formação e salas de demonstração.

Iniciado em agosto de 2019, o projeto sofreu 
os condicionamentos impostos pala pandemia de 
Covid-19. “Passaram-se 18 longos meses, mas final-
mente, em fevereiro de 2021, concluímos a expan-
são do edifício sede, na Mealhada. Foi um grande 
dia para a família SEW, principalmente em momen-
tos de grande incerteza e desafios”, refere Nuno 
Saraiva, gerente da SEW-EURODRIVE Portugal.
Até ao momento, apenas 30% dos motorre-

dutores comercializados pela SEW em Portu-
gal são produzidos localmente, sendo o restante 
proveniente da Alemanha. Com este ambicioso 
investimento, a empresa pretende inverter este 
rácio, puxando para Portugal a produção de 
equipamentos regularmente solicitados pelos 
clientes e recebendo do estrangeiro apenas 
equipamentos com caraterísticas especiais.
Além  disso,  segundo Nuno  Saraiva, “o novo 

layout de montagem e ilhas, vai permitir-nos aumen-
tar a eficiência dos processos e a equipa em mais de 
40%. Todos estes fatores combinados irão gerar bene-
fícios claros para o cliente SEW, ou seja, tempos de 
entrega mais curtos e maior portefólio de serviços”.

Com este investimento, a empresa espera 
aumentar a capacidade de reparação e manu-
tenção de equipamentos e reforçar a aborda-
gem de mercado como fornecedor de sistemas 
e automação.
O novo edifício  conta  com valências  espe-

cialmente dedicadas ao atendimento ao cliente, 

como um showroom de AGV, uma máquina 
Maxolution integrada, um laboratório de forma-
ção e um espaço para organização de apresen-
tações de produto, ações de formação, dias da 
indústria, seminários e conferências. 

Figura 1 (em cima à esquerda) Novo edifício.

Figura 2 (em cima à direita) Serviços – 3700 m2 estão 

alocados aos serviços – dos quais 1600 m2 para serviços em 

redutores industriais.

Figura 3 (em baixo) Produção – o novo edifício conta com 

2900 m2 para montagem.

A celebrar 30 anos de 
atividade em Portugal, a 
SEW-EURODRIVE Portugal 
concluiu em fevereiro de 2021 
a expansão do seu edifício 
sede, na Mealhada. A empresa, 
especializada no fabrico de 
acionamentos elétricos, passa 
assim a contar com 9400 m2 de 
área coberta e pretende atrair 
para Portugal a produção de 
equipamentos regularmente 
solicitados pelos clientes.

SEW-EURODRIVE Portugal 
tem novas instalações

O novo layout de montagem 
e ilhas, vai permitir-nos aumentar 
a eficiência dos processos e a equipa 
em mais de 40%. Todos estes fatores 
combinados irão gerar benefícios 
claros para o cliente SEW.
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por Helena Paulino

A igus revelou este ano um aumento no ritmo 
da inovação, apesar da pandemia, registando ele-
vados investimentos em digitalização, logística e 
consultoria remota que aumentaram as vendas 
em 30% em 2020.

Novos produtos, extensões de produtos e 
mais ofertas digitais: foi assim que o igus Motion 
Plastics Show 2021 abriu as suas portas no dia 
05 de maio, prometendo a apresentação de 
168 inovações, desde as calhas telescópicas nos 
pacotes de cabos e mangueiras para robots, rola-
mentos de esferas para funcionamento a seco 
e com uma duração de vida 21 vezes supe-
rior até à Impressão 3D em grandes dimensões. 
Frank Blase, CEO da igus, explicou que “pode-
mos ficar sem feiras durante mais um ano, mas 
temos de arranjar alternativas. E a nossa alterna-
tiva na igus para este ano é apresentar os produ-
tos de uma forma totalmente digital”. E contabiliza 
“numa situação normal, no ano passado, teríamos 
estado representados em 222 feiras e congres-
sos um pouco por todo o mundo, mas a realidade 
sofreu alterações e apenas tivemos presentes em 
26 no total. Por isso estamos ainda mais satisfei-
tos e empolgados com com os stands virtuais que 
acabaram por se tornar numa parte integrante da 
comunicação diária com os nossos clientes.”

Os novos stands digitais, com uma área de 
400 m2, foram otimizados com base nas expe-
riências de reuniões e visitas virtuais com clientes 
no ano anterior. As soluções da igus para algu-
mas indústrias em particular podem ser vistas 
em zonas separadas: por exemplo, o compacto 
sistema telescópico triflex TRX telescópio com-
pacto para fornecimento de energia em robots, 

ou os casquilhos deslizantes em iglidur® TX2 para 
aplicações com cargas extremamente elevadas.

O projeto de máquinas ou tutoriais podem 
ser feitos vir tualmente com os consultores 
da igus. Os seminários online permitem uma 
melhor assistência e o catálogo digital interativo 
fornece informações adicionais e permite ace-
der a documentos técnicos, artigos nos blogues 
e vídeos explicativos. 

O rebel acelera a automação low-cost
Após dois anos de desenvolvimento, o robot 
ReBel, com um novo acionamento pode ser 
visto vir tualmente e permite que os clientes 
projetem rapidamente e de forma económica os 
seus braços robóticos a partir do seu kit modu-
lar. O núcleo do ReBeL é uma caixa redutora em 
plástico com um motor elétrico BLDC integrado 
que pode ser ligado a vários controladores. Além 
disso, está disponível um software de controlo 
da igus gratuitamente para download, para que 
possa simular as suas aplicações.

Para os robots industriais, a igus lançou o sis-
tema de calhas articuladas TRX, uma solução 
inovadora nos pacotes de mangueiras para 
robots. O sistema de fornecimento de energia 
torce, alonga e encurta em espiral, e os cabos 
elétricos estão  inseridos em espiral e, graças à 
calha articulada, são guiados de forma segura. Em 
comparação com outros sistemas de retração, 
este permite uma redução do peso até 83% e 
requer menos de metade do espaço.
A  igus  também  apresentou  novidades  em 

todas as áreas da tecnologia de casquilhos 

O convite para assistir 
à conferência anual digital 
da igus prometia a apresentação 
de 168 inovações que viriam 
de todas as áreas dos motion 
plastics isentas de lubrificação 
e manutenção e que podem 
ser vistas, a partir do dia 05 
de maio, no stand virtual em 
Colónia, vencedor do prémio 
iF Design.

feira virtual mostra  
168 inovações na igus
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deslizantes isentos de lubrificação e manutenção. 
No caso dos rolamentos de esferas, os enge-
nheiros da igus alcançaram uma grande evolução 
na duração de vida e, por exemplo, nas aplica-
ções com cargas baixas e velocidades elevadas, 
foi aumentada num fator de 21.

Estes produtos em polímero isentos de lubri-
ficação têm menos impacto no ambiente e são 
produzidos de forma neutra em CO2 e poste-
riormente reciclados. 
Além  disso,  a  nova  fábrica  em  construção, 

também será desde o início neutra em carbono. 
Este processo será concluído nas outras instala-
ções da igus, até ao final de 2025. Para reduzir 
ainda mais as emissões, a igus investe em tec-
nologias modernas como sistemas de aspiração 
e filtros, máquinas de injeção que economizam 
até 40% da energia e são quase inaudíveis. Além 
disso aumentou o investimento na reciclagem 
mecânica, através do programa chainge e na reci-
clagem química.

Investimentos no online
Uma parte significativa dos investimentos feitos 
foi nas lojas online e nas ferramentas online. As 
lojas online foram todas renovadas e têm agora 
mais informação para os clientes. Existem agora 
novas ferramentas online  para  configuração e 
cálculo de rodas dentadas, rolamentos, módulos 
lineares e motores de passo que estão acessíveis 
no digital e de forma gratuita. A oferta de con-
figuração gratuita e pedidos online, juntamente 
com um curto prazo de entrega, foi um sucesso 
entre os clientes, justificando o aumento de 30% 
das vendas online em todo o mundo.

Trifex TRX: novo pacote de cabos 
para robots
Para garantir que os cabos nos robots industriais 
podem ser guiados em movimento com segu-
rança, facilidade e de forma compacta, a igus 
desenvolveu a calha articulada triflex TRX qua-
dridimensional. O novo projeto tem a intenção 
de substituir os pacotes clássicos de manguei-
ras e sistemas de retração para robots. Este 
sistema tem uma caraterística especial: o com-
primento de retração de 40% é garantido por 
um mecanismo telescópico único no interior da 
calha, permitindo economizar espaço, até 83% 
no peso e o elevado custo de um sistema de 
retração do robot.

As calhas ar ticuladas tridimensionais tri-
flex R da  igus são muito utilizadas na  indústria 
para o guiamento seguro de cabos e manguei-
ras em robots. Os sistemas de retração têm sido 
usados    até agora no terceiro eixo para garan-
tir que nenhuma laçada seja criada durante o 
movimento do sistema de calhas articuladas que 
possa atrapalhar o robot, mas “os eixos dos robots 
oferecem cada vez menos espaço, pelo que foi 

necessária uma nova solução”, afirma Jörg Otters-
bach, Diretor da Unidade de Negócios de Calhas 
Articuladas da igus GmbH. Esta é uma calha arti-
culada quadridimensional na qual o sistema de 
retração já está integrado. A igus conta com 
uma ligação em espiral num único mecanismo, 
e um elemento de retorno integrado. Este ele-
mento faz com que os elos da calha regressem 
ao ponto inicial repetidas vezes, permitindo tam-
bém o ajuste da força de retração. Os elétricos 
são colocados na calha de forma de espiral e 
são guiados com segurança no movimento com 
a ajuda da calha articulada. Além disso, os cabos 
e mangueiras são colocados no meio da TRX 
para que não saiam de sua posição quando a 
calha é puxada.

4 vencedores na 10.ª edição 
do prémio Manus
O Prémio manus, uma iniciativa da igus que pre-
meia a utilização criativa e inovadora de casqui-
lhos deslizantes, selecionou 4 vencedores entre 
582 candidaturas oriundas de 41 países. Os can-
didatos apresentaram aplicações inovadoras em 
máquinas com casquilhos deslizantes em polí-
meros, isentos de lubrificação, como por exem-
plo, em aplicações na medicina, escavadoras ou 
até barcos à vela. De 2 em 2 anos, a  igus pre-
meia aplicações com casquilhos deslizantes em 
polímero que se destacam devido à sua eficiên-
cia energética, económica e criatividade. Os can-
didatos foram avaliados por um júri composto 
por representantes da imprensa especializada, 
peritos da indústria e investigadores, Este ano, 
o Prémio manus premiou pela primeira vez um 
projeto sustentável. 
O vencedor do manus de ouro é a Kässbo-

hrer Geländefahrzeug AG com o Powerbully, um 
veículo sobre lagartas que transporta de forma 
fiável, conjuntos de perfuração, gruas, platafor-
mas de elevação, ou escavadoras, em terrenos 
acidentados Este é um veículo para  transpor-
tar cargas elevadas de elevadas cargas e útil para 
uma ampla gama de aplicações, sempre que não 
é possível a utilização de veículos como rodas. 
O Powerbully possui componentes muito robus-
tos e resistentes a forças elevadas, incluindo 
casquilhos deslizantes utilizados nos pontos 

oscilantes e no eixo tensionado (casquilhos igli-
dur TX1 no formato XXL). 

O manus de prata foi para a cunha auxiliar 
para corte de árvores acionada por uma bateria 
e controlada por rádio da empresa alemã Fors-
treich. É uma ferramenta importante porque nos 
últimos anos, a seca tornou perigoso o abate de 
árvores somente com um martelo e uma cunha. 
Este mecanismo permite  também o aumento 
da segurança visto ser controlo remotamente: 
basta colocar a cunha no corte da serra, e iniciar 
o movimento linear da cunha (através de guias 
duplas drylin W e casquilhos iglidur G).

O manus de bronze foi atribuído a uma fachada 
com painéis de proteção solar da empresa fran-
cesa Arcora. Este é um sistema que movimenta 
os painéis de proteção solar em fachadas sem 
necessidade de motor, utilizando uma liga de 
níquel e titânio que, quando são aquecidos con-
seguem gerar  forças  significativas para colocar 
em movimento o painel (polímeros de elevada 
performance da igus, incluindo chumaceiras esfé-
ricas igubal, casquilhos com flange iglidur J e guias 
miniatura drylin N).

E este ano foi atribuído, pela primeira vez, o 
manus Green, um caixote do lixo inteligente, 
da empresa finlandesa Finbin, que compacta os 
resíduos através da energia solar. Este sistema 
reduz os custos operacionais e a pegada eco-
lógica. A tecnologia patenteada garante que os 
resíduos sejam compactados numa relação 6:1. 
Este caixote do lixo notifica automaticamente o 
sistema de gestão de resíduos sobre o nível de 
enchimento. Todos os componente do caixote 
têm uma elevada duração de vida e são isentos 
de manutenção. 
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A SMA Solar Technology AG (SMA/FWB: S92) 
vendeu, no exercício de 2020, inversores com 
uma potência acumulada de cerca de 14,4 GW. 
As vendas ficaram 26 % acima do nível do ano 
anterior (2019: 11,4 GW). O volume de vendas 
do Grupo SMA aumentou cerca de 12% até aos 
1 026,6 milhões de euros (2019: 915,1 milhões 
de euros). O aumento do volume de vendas 
deve-se especialmente à evolução realmente 
positiva do negócio nos segmentos Large Scale 
& Project Solutions e Home Solutions. O lucro de 
exploração antes de juros, impostos, deprecia-
ções e amortizações (EBITDA) duplicou até se 
situar em 71,5 milhões de euros (margem EBI-
TDA: 7,0%; 2019: 34,2 milhões de euros, 3,7%). 

O resultado do grupo foi de 28,1 milhões de 
euros (2019: -8,6 milhões de euros). Os lucros 
por ação aumentam até aos 0,81 euros (2019: 
-0,25 euros). A liquidez líquida diminuiu apara 
os 226,0 milhões de euros (2019: 303,0 milhões 
de euros). A descida deve-se principalmente 
ao facto de que o valor comparativo de 2019 
incluir um aumento dos pagamentos antecipa-
dos por parte de clientes devido a um grande 
processamento no primeiro trimestre de 2020. 
No final de 2020, esses pagamentos antecipa-
dos voltaram a um nível normal. A parte de 
capital próprio aumentou até 41,8% no final do 
ano de referência (2019: 37,6%). Além disso, a 
SMA dispõe de uma  linha de  crédito de 100 
milhões de euros com bancos nacionais. Como 

consequência da evolução positiva do negócio 
ao longo do último ano e da previsão de cresci-
mento para 2021, o conselho de administração e 
o conselho de supervisão propõem à assembleia 
geral fixar um dividendo de 0,30 euros por ação 
para o exercício de 2020 a 1 de junho de 2021. 
Isto equivale a uma quota de repartição de 37% 
relativamente ao resultado do grupo. 

“A SMA superou com sucesso os importantes 
desafios relacionados com a crise do coronaví-
rus em 2020 e pudemos atingir os objetivos de 
crescimento relativamente a vendas e benefícios, 
já fixados antes do início da pandemia”, explica 
o porta-voz do conselho de administração da 
SMA,  Jürgen Reinert. “No segmento das aplica-
ções fotovoltaicas, o volume de vendas aumentou 
com força, sobretudo na região da Europa, Médio-
-Oriente e África, no negócio das centrais fotovoltai-
cas, ganhámos novas quotas de mercado, sobretudo 
nos Estados Unidos, sendo que continuamos a con-
solidar a nossa posição líder na Austrália. Lá, dispo-
mos de uma quota de mercado total de cerca de 
65% da potência das centrais fotovoltaicas já em 
funcionamento ou autorizadas. Também me apraz 
especialmente termos atingido um importante 
objetivo dentro da nossa estratégia de sustentabi-
lidade em 2020. A sede central da SMA abastece-
-se agora a 100% de eletricidade procedente de 
centrais fotovoltaicas e eólicas situadas nas ime-
diações. Também no que diz respeito ao aqueci-
mento, agora, o abastecimento é totalmente neutro 
em emissões de CO

2
. O nosso objetivo é que a SMA 

consiga, no mais tardar a partir de 2025, uma com-
pensação do CO

2
 internacional completa”. 

 O conselho de administração da SMA prevê, 
para o primeiro trimestre de 2021, um volume 

de vendas de entre 235 e 245 milhões de euros 
(1T 2020: 287,9 milhões de euros) e lucros antes 
de juros, impostos, depreciações e amortizações 
(EBITDA) de entre 14 e 17 milhões de euros 
(1T 2020: 12,3 milhões de euros). Além disso, 
confirma as previsões de volume de vendas e 
resultados para o exercício de 2021 publicadas 
a 5 de fevereiro de 2021, que contemplam um 
crescimento do volume de vendas até se situar 
entre 1075 e 1175 milhões de euros, bem como 
um lucro de exploração (EBITDA) até se situar 
entre 75 e 95 milhões de euros. “Devido à atual 
crise internacional provocada pelo coronavírus e 
ao aumento dos preços das matérias primas e 
dos módulos fotovoltaicos, registamos um início de 
ano relativamente discreto. A entrada de pedidos 
aumentou em março”,  afirma  Jürgen  Reinert. 
“A nossa carteira de pedidos atual de produtos 
mais o volume de negócios cobrem já cerca de 
50% da previsão anual. Isto permite-nos supor que 
a SMA poderá ampliar a sua posição em importan-
tes mercados chave ao longo do ano e tirar partido 
do crescimento previsto dos mercados fotovoltai-
cos da Europa e América, assim como do mercado 
mundial das baterias. A melhora contínua da nossa 
carteira de produtos e a aplicação de medidas de 
redução de custos terão um impacto positivo na 
rentabilidade em 2021. Estaremos muito atentos 
à evolução da pandemia para pudermos reagir 
a qualquer momento de forma rápida e flexível. 
Continuamos a crer que a SMA está bem prepa-
rada para reagir de forma adequada a todos os 
acontecimentos e a conseguir o crescimento pre-
visto do volume de vendas e dos lucros no presente 
exercício”.
O relatório  anual da SMA para o exercício 

2020 encontra-se ao seu dispor na página web 
www.SMA.de/IR/FinancialReports. 

Apesar da crise do coronavírus, em 2020, o volume de vendas da SMA Solar Technology AG 
ultrapassou a barreira dos mil milhões e o lucro de exploração duplicou, pelo que o conselho 
de administração confirma o prognóstico de crescimento para 2021.

resumo do exercício de 2020 
da SMA

A sede central da SMA abastece-se 
agora a 100% de eletricidade 
procedente de centrais fotovoltaicas 
e eólicas situadas nas imediações. 

SMA Ibérica Tecnología Solar
Tel.: +34 935 635 039
info@sma-iberica.com � www.sma-portugal.com
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O autoconsumo chegou para ficar e a Bet Solar 
tem isso claro: oferece um grande stock sempre 
disponível e entregas em 24 horas.

Adicionalmente, a Bet Solar oferece um ser-
viço técnico sempre disponível para aconselhar 
na pré-venda, oferece suporte durante o arran-
que das instalações e apoia com a resolução de 
incidências.

Os microinversores são a solução ideal para 
maximizar o rendimento de um sistema de auto-
consumo. A Enphase oferece uma solução fle-
xível, que permite desenhar um sistema que se 
ajusta às necessidades de energia atuais ou a 
possibilidade de, no futuro, expandir o sistema, 
agregando mais módulos ou mais baterias, isso 
não é um problema com os sistemas de microin-
versores da Enphase. Neste artigo vamos des-
crever como funciona um micro inversor, as 
suas características e benefícios dos sistemas de 
microinversores Enphase.
A  Enphase  é  um  fabricante  de  soluções 

fotovoltaicas. Nascida na Califórnia, EUA, 
no ano de 2006, a empresa teve um cresci-
mento muito rápido, convertendo-se num dos 

maiores fabricantes de equipamentos para siste-
mas fotovoltaicos.  

Os microinversores transformam a Corrente 
Continua (CC) gerada pelos módulos fotovol-
taicos em Corrente Alternada (CA), da mesma 
forma que um inversor de string. O que diferen-
cia um microinversor de um inversor de string é 
o controlo individual sobre o módulo fotovol-
taico. Um inversor de string controla todos os 
módulos da mesma forma e de uma vez. O que 
significa que  se a produção de um módulo é 
inferior aos restantes devido a sombras, degra-
dação do módulo ou sujidade, este efeito vai ter 
impacto na produção dessa string e consequen-
temente na produção do inversor. No entanto, 
com sistemas com microinversores Enphase, 
cada  painel  é  controlado  individualmente,  se 
tivermos um módulo com sujidade, degradação 
ou sombreamento, este efeito apenas se verifica 
num único módulo e não na string, isto permite 
um maior rendimento do sistema ao final do dia.

Os microinversores Enphase caraterizam-se 
pela sua fiabilidade, segurança, potência, capaci-
dade de ampliação e tecnologia inteligente. Estes 
benefícios permitem rentabilizar a produção dos 
módulos fotovoltaicos. A Enphase oferece 25 
anos de garantia, superior aos restantes fabri-
cantes e uma característica a ter em conta no 
momento de investir num sistema de produção 
de energia fotovoltaica.

O rendimento dos microinversores da Enphase 
é alto devido à alta tecnologia empregada no seu 
processo de fabrico. Isto permite ultrapassar os 
principias problemas que podem afetar a pro-
dução de energia, tais como: sombreamentos, 

diferenças de temperatura, pontos quentes ou 
discrepância entre potência dos módulos. Isto é 
facilmente ultrapassado pela otimização indivi-
dual de cada módulo fotovoltaico.

Por último, o sistema de monitorização da 
Enphase permite aos proprietários de um sis-
tema de produção a monitorização constante 
da produção energia ao nível de cada módulo. 
E ainda, a aplicação “installer toolkit”, pensada 
para os profissionais da energia solar, permite a 
realização do arranque dos microinversores e 
ampliações de instalações existentes, de forma 
fácil e ágil, entre outras funcionalidades.

Concluindo, os microinversores Enphase 
representam uma solução ideal para as instala-
ções residenciais. O custo inicial é mais elevado, 
mas é amplamente compensado pela maior pro-
dução do sistema e menor custo de manutenção 
durante o tempo de vida útil do sistema. Os sis-
temas Enphase são mais seguros e facilitam futu-
ras ampliações do sistema. 

A Bet Solar chega ao mercado português para oferecer soluções completas para o autoconsumo 
residencial. Um dos principais fabricantes no mercado que propõe é a Enphase Energy.

Bet Solar: grande stock, 
aconselhamento e apoio técnico 
com os Microinversores Enphase

Figura 1 Microinversor Enphase IQ7 (fonte:Enphase).

Figura 2 Sistema de monitorização Enphase (fonte: Enphase).

Bet Solar
Tel.: +351 963 460 828 
www.betsolar.pt

Os microinversores são a solução ideal 
para maximizar o rendimento  
de um sistema de autoconsumo. 
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Medir e manter a tensão correta das juntas apa-
rafusadas para responder às necessidades exa-
tas da indústria de turbinas eólicas aumenta a 
segurança e a fiabilidade e minimiza o risco de 
falha e tempo de inatividade. Aplicando esses 
critérios, a R&D A/S, um especialista dinamar-
quês em engenharia na indústria eólica, desen-
volveu a solução Bolt-Check que mede com 
precisão a tensão do parafuso usando senso-
res ultrassónicos e análise de software. Recen-
temente  aprovada  pelo  desafiador  processo 
de certificação independente da DNV-GL para 
verificação  de  fixação de  parafusos,  a  paten-
teada  solução Bolt-Check  também pode  ras-
trear digitalmente parafusos individuais durante 
sua vida útil, o que ajuda a garantir que cada 
parafuso permaneça na sua correta tensão.
Embora seja essencial para a segurança e fiabi-

lidade do produto, a tensão correta do parafuso 
é difícil de conseguir com os métodos tradicio-
nais de torque e tensão. E, como as turbinas eóli-
cas continuam a aumentar de tamanho, é mais 
importante do que nunca manter a integridade 
das juntas aparafusadas nessas estruturas, que 
necessitam de suportar forças centrífugas e de 
flexão mais altas, bem como tensões e vibrações.

Uma turbina eólica tem milhares de parafusos 
de diferentes  tamanhos que mantêm estrutu-
ras juntas, muitas vezes de forma interdepen-
dente. O tensionamento correto do parafuso é, 
portanto, crítico, pois um parafuso solto pode 
desencadear um efeito dominó que, na pior das 
hipóteses, poderia resultar na falha de toda a 
turbina.

O sistema Bolt-Check mede o comprimento 
do parafuso conforme este se alonga em res-
posta à aplicação de carga - torque ou tensão. 
Esses valores são convertidos em força de fixa-
ção precisa. Durante o processo de tensiona-
mento do parafuso no nível da montagem, o 
operador observa os dados ao vivo no ecrã e 

pára de aplicar a carga assim que a tensão dese-
jada for atingida. Uma vez em serviço, a medição 
da tensão do parafuso é possível sem a neces-
sidade de os parar, porque o sistema usa medi-
ções de comprimento ultrassônicas e mecânicas, 
bem como informações sobre as propriedades 
do material do lote de parafusos. Combinando 
esses três valores, é possível medir e calcular a 
força de fixação real.
Com uma precisão de 5%, os sistemas Bolt-

-Check são mais vantajosos do que os tradicio-
nais métodos de torque e tensão, para os quais 
a tolerância a erros pode chegar a 30%. Em com-
paração com as soluções de medição existentes, 
o Bolt-Check pode ser implementado por uma 
fração do preço e usado diretamente em para-
fusos standard.

“Percebemos que os nossos engenheiros eram 
frequentemente chamados para realizar análises 
de causa raiz em relação a parafusos perdidos ou 
partidos. Começamos a analisar isso e descobrimos 
que a carga de fixação obtida pelo torque ou ten-
são aplicada, muitas vezes era considerada insufi-
ciente. Então, decidimos procurar uma solução e foi 

assim que o Bolt-Check foi desenvolvido”, relatou 
Søren Schmidt Kellenberger, Diretor de Vendas, 
Tecnologia e Soluções, R&D A/S.

“O sistema Bolt-Check não é apenas muito pre-
ciso, também tem um preço competitivo em rela-
ção aos outros sistemas baseados em sensores. Os 
benefícios para a indústria de turbinas eólicas são 
muitos e incluem reduzidos custos de instalação e 
manutenção e, é óbvio, despesas com chamadas 
e custos de paralisação, que podem ser significa-
tivos, sobretudo no setor offshore. O risco reduzido 
de falha geral da turbina eólica oferece, em última 
análise, tranquilidade aos fabricantes de turbinas 
eólicas”, acrescentou Kellenberger.

Cada parafuso é etiquetado 
de forma única
O sistema Bolt-Check pode ser usado ao ins-
talar novos parafusos e ao avaliar os parafusos 
existentes como parte da determinação da vida 
útil das turbinas eólicas. Como parte do sistema 
Bolt-Check completo, uma etiqueta de rastrea-
bilidade exclusiva é adicionada a cada parafuso, 

O patenteado e certificado sistema Bolt-Check oferece medições precisas da tensão do parafuso 
e rastreabilidade para turbinas eólicas, permitindo ter custos reduzidos, maior fiabilidade e 
suporte para uma monitorização a longo prazo. A tensão correta do parafuso é difícil de alcançar 
mas é essencial para a segurança e fiabilidade do produto.

patenteado e certificado  
sistema Bolt-Check da R&D A/S



apoiando o diagnóstico de pré-falha e a rastreabilidade,  incluindo a 
localização de cada parafuso, bem como seu cronograma de serviço e 
manutenção. Não é necessário nenhum pré-tratamento dos parafusos.

 

Patente concedida
Em setembro de 2020, a R&D A/S recebeu uma patente pela sua ino-
vação de dispositivo e método de medição de tensão de parafuso. 
Embora o uso de ultrassom para medir distâncias não seja novo, o 
Bolt-Check pode ser usado para determinar a força real de fixação 
em juntas aparafusadas já existentes, sem afrouxar os parafusos, algo 
que não é possível com outros sistemas. Isso economiza uma etapa 
do processo e também o torna mais rápido de usar.

Certificado de produto DNV-GL
No final de 2020, o sistema Bolt-Check obteve o certificado de pro-
duto DNV-GL permitindo que a solução Bolt-Check fosse usada para 
inspeções de serviço e manutenção como uma alternativa às ferra-
mentas de torque ou tensão. O certificado fornece uma verificação 
independente de que o Bolt-Check responde aos rigorosos standards 
de ferramentas e serviços de turbinas eólicas. Todos os serviços de 
certificação de tipo DNV-GL são credenciados pelo organismo de 
acreditação alemão DAkkS.
O Bolt-Check, que é produzido na Dinamarca e fornecido a clien-

tes de turbinas eólicas em vários continentes, será apresentado na 
exposição Husum Wind de 14 a 17 de setembro de 2021. 

PU
B.

R&D A/S
Tel.: +45 811 032 00
mail@rdas.dk � www.rd-as.com

mailto:mail@rdas.dk
http://www.rd-as.com
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Neste contexto, a Assisdrive criou uma nova 
área de negócio direcionada para a energia sus-
tentável, nomeadamente, a “Energia Solar”, junta-
mente com 2 parceiros comerciais: a VECHI e a 
SOFARSOLAR.
A VEICHI é uma empresa de alta tecnologia 

que desenvolve, fabrica e comercializa de pro-
dutos para a automação industrial. Na vasta 
gama de produtos VEICHI incluem inversores de 
bomba solar. Com uma grande equipa de profis-
sionais, sistema de produção avançado e 2 fábri-
cas de produção (em Shenzhen e Suzhou), a 
VEICHI está empenhada em tornar-se num dos 
fornecedores líderes de produtos de automação 
industrial e soluções de energia verde. Os produ-
tos da VEICHI são conhecidos pelo seu desem-
penho estável, alta qualidade e um bom suporte 
técnico. 

O acesso a um abastecimento de água seguro 
e sustentável é uma preocupação crescente em 
todas as regiões do mundo. Em muitas comu-
nidades, as águas subterrâneas são bombeadas 
por sistemas a diesel que são dispendiosos, muito 
poluidores para o ambiente e com elevados cus-
tos de manutenção. Em locais onde a eletrici-
dade é escassa, a energia solar pode ser a solução, 
nomeadamente em áreas rurais, fora das gran-
des cidades, atualmente deficitárias de serviços 
energéticos eficientes, ou servidas por sistemas 
de bombagem dispendiosos e movidos a com-
bustíveis fósseis. A bombagem solar é mais com-
petitiva em regiões com elevada exposição solar, 
que incluem a maioria da área da África, América 
do Sul, Sul da Ásia e Sudeste Asiático, mas a tec-
nologia pode operar com sucesso em qualquer 
região do mundo. 

As bombas solares de água podem facilmente 
substituir os atuais sistemas de bombas e resul-
tar em benefícios socioeconómicos e climáticos 
de grande importância. Com o desenvolvimento 
da  tecnologia  fotovoltaica,  a  energia  solar  é 
amplamente utilizada na irrigação agrícola como 
uma energia limpa e renovável para economizar 
substancialmente o consumo de energia. A água 
fornecida pela bomba solar pode ser usada para 
irrigar plantações, alimentação de animais, for-
necer água potável a populações, entre outros. 
Observando mais atentamente, constatamos 
que nos últimos 7 anos, houve uma enorme 
evolução desta  tecnologia. Os painéis  solares 
fotovoltaicos que alimentam as bombas tive-
ram uma descida significativa de preço, a  tec-
nologia evoluiu e é agora mais fiável, capaz de 
bombear grandes volumes de água e alcançar 
fontes de água subterrâneas ainda mais profun-
das. Embora a aquisição inicial de equipamen-
tos seja ligeiramente mais dispendiosa do que 
outras alternativas de bombagem, este sistema 
a médio e longo prazo torna-se financeiramente 
mais atrativo. 
A  energia  fotovoltaica  é mais  eficiente  em 

termos  energéticos,  os  custos  de operação  e 
manutenção são inferiores e tem uma durabi-
lidade superior a 20 anos. O sistema de bom-
bagem solar converte energia solar diretamente 
em energia elétrica e, em seguida, aciona moto-
res das bombas de água para bombear água de 
poços profundos, rios, lagos e outras fontes de 
água. O sistema é composto por painéis  sola-
res, variador solar e bomba de água. O variador 
solar, também chamado de acionamento de fre-
quência variável solar, converte a corrente con-
tínua do painel solar em corrente alternada, 
acionando vários tipos de bombas de água com 
motor AC (bomba centrífuga, bomba de irriga-
ção, bomba de água de poço profundo, bomba 
de piscina, entre outros) O variador solar VEI-
CHI SI tem as seguintes gamas de voltagem: DC 

A Assisdrive II – Tecnologia Industrial, Lda. é uma empresa com mais de 16 anos de experiência 
no comércio de produtos e serviços na área da automação industrial. Orientada para apoiar os seus 
clientes nas mais variadas áreas da atividade industrial, a Assisdrive juntamente com os seus parceiros 
está apta a responder aos desafios atuais da indústria portuguesa. Um dos nossos objetivos é fornecer 
produtos e soluções sustentáveis, amigas do ambiente, energeticamente económicas, rentabilizando 
ao máximo os investimentos feito em nós e nos nossos produtos.

Assisdrive no mundo solar
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(60-450 VDC,150V-450 VDC, 250V-780 VDC), 
também  pode  ser  alimentado  com  voltagem 
AC monofásica (110 VAC, 220 VAC) ou trifá-
sica, (380 V, 460 VAC). O sistema integrado de 
controlo maximiza a potência gerada pelo painel 
fotovoltaico. O variador solar de alta eficiência 
VEICHI SI foi desenvolvido exclusivamente para 
aplicações em bombas de água para fazer um uso 
total da energia solar para acionar bombas de 
água em diversas aplicações. Como o sistema de 
bombagem de água solar é ecologicamente efi-
ciente e económico, os controladores solares da 
gama VEICHI SI de alta eficiência têm sido ampla-
mente utilizados em diferentes países como Índia, 
Vietname, Paquistão, México e outras áreas.
Os novos sistemas são flexíveis e podem fun-

cionar isolados ou em conjunto com um gera-
dor de reserva/rede elétrica. As considerações 
para projetar um sistema de bombagem solar 
incluem  vários  parâmetros:  volume  de  água, 
armazenamento, profundidade de captação da 
água, localização de painéis fotovoltaicos e expo-
sição solar, entre outros. Existem dois tipos prin-
cipais de tecnologias de bomba solar de água: 
a bomba centrífuga e a bomba deslocamento 
positivo. A bomba centrífuga usa rotação de alta 
velocidade para extrair a água através da bomba. 
A maioria das bombas convencionais de cor-
rente alternada usa um impulsor centrífugo, mas 
ao trabalhar em baixa potência, o desempenho 
da bomba cai drasticamente. Isso torna as bom-
bas centrífugas menos adequadas para aplica-
ções solares, uma vez que é esperado um baixo 
consumo de energia devido ao tempo nublado. 
A bomba de deslocamento positivo, utiliza um 
pistão para transferir água. Muitos sistemas sola-
res de água usam a bomba de deslocamento 
positivo, que  leva a água para uma câmara e a 
força para fora usando um pistão ou parafuso 
helicoidal. Esses tipos de bomba geralmente 
bombeiam mais devagar do que outras bombas, 
mas têm um bom desempenho em condições 
de baixa potência e podem atingir uma alta ele-
vação. Como o sistema solar é um fornecedor 
de energia intermitente, as bombas necessitam 
de ser o mais eficientes possível, rentabilizando 
ao máximo a quantidade de água bombeada por 
watt de eletricidade usado. O variador solar VEI-
CHI SI ajusta eficazmente o caudal com rapidez 
e precisão, mantendo a pressão da rede cons-
tante segundo o consumo de água. 
Mencionamos algumas das principais carate-

rísticas do VEICHI SI:
•  Proteção IP65, proteção contra água e pó, 
pode ficar instalado sem quadro;

•  Consola de programação incluída com soft-
ware específico para bombagem;

•  Possibilidade de programação com uma 
consola externa;

•  De série: 4 entradas digitais, 2 entradas ana-
lógicas para sensores de pressão, 1 saída 
digital a 24 VDC, comunicação RS485;

•  Potências de 0,75 kW a 5,5 kW (alimenta-
ção na entrada: 1x110 VAC, 1x220 VAC e 
3x400 VAC);

•  Certificação CE;
•  Opção de uma carta IOT para ligação GSM 
com cartão SIM e Bluetooth;

•  Opção de um módulo AC/DC para comuta-
ção automática entre a alimentação DC dos 
painéis solares e a alimentação à rede externa;

•  App para telemóvel para monitorizar consu-
mos e alarmes;

•  Possibilidade de ligar um inversor a várias 
bombas.

Numa outra vertente da energia solar, a Assis-
drive tem como parceiro a SOFARSOLAR, fun-
dada em 2013 na China e que conta atualmente 
com 9 fábricas de produção próprias na Austrá-
lia,  Índia,  Itália, Polônia, Alemanha, e nas seguin-
tes cidades chinesas: Wuxi, Shenzhen, Dongguan 
e Xinyang. É especializada na produção de inver-
sores solares conetados à rede entre 1 kW e 
255 kW, inversores híbridos de 3 kW e 20 kW, 
sistemas de armazenamento de energia em bate-
rias e carregamento de veículos elétricos “ev”. 

A SOFARSOLAR tem uma visão de tornar o 
mundo menos dependente de combustíveis fós-
seis devido à sua tecnologia e inovação. Acredita 
no enorme potencial da energia solar e energias 
renováveis e tem como objetivo ser um líder 
na transição para um futuro energético susten-
tável. A marca SOFARSOLAR representa con-
fiança,  eficiência,  profissionalismo e  tornou-se 
num dos principais fabricantes de inversores 
solares e armazenamento de energia. Os produ-
tos da SOFARSOLAR estão instalados em mais 
de 60 países (por exemplo, Brasil, Índia, Austrá-
lia, Reino Unido, Alemanha, Itália, Bélgica, Espanha, 
Holanda, Polônia, França,  Japão, Vietnam, África 
do Sul, Paquistão, Coreia, China, entre outros).

Todos nós já ouvimos falar de inversores sola-
res e sabemos o quanto são vitais para que a 
sua energia solar seja usada nas suas instalações. 
Os seus eletrodomésticos ou máquinas  indus-
triais necessitam de corrente alternada ou AC 
para funcionar, portanto, se a eletricidade solar 
está a chegar em DC, necessita de ser conver-
tida. O inversor solar faz precisamente essa fun-
ção, converte a energia DC vinda dos painéis 
em energia AC produzindo ondas sinodais pura.

Os sistemas solares estão a desempenhar um 
papel cada vez mais importante, visto que em 
breve serão a fonte de energia com melhor custo/
benefício em todo o mundo. Como sabemos, 
o inversor fotovoltaico desempenha um papel 
importante no sistema de energia solar. Com a 
variedade de inversores solares disponíveis no 
mercado, pode ser um desafio selecionar o inver-
sor correto para a sua aplicação. Cada país tem 
requisitos diferentes para a tensão do inversor, por 
isso a capacidade do projeto e os requisitos da 
rede elétrica estão presentes na escolha do inver-
sor solar correto. A SOFARSOLAR sempre procu-
rou produtos e serviços de excelência para atender 
aos desafios dos seus clientes. Há mais de 10 anos 
que a SOFARSOLAR tem uma inovação contínua, 
com foco no desenvolvimento, produção, vendas 
e serviços pós-venda de inversores fotovoltaicos, 
inversores de armazenamento de energia, bate-
rias, plataformas de carregamento, entre outros. 

A VEICHI e a SOFARSOLAR são representadas 
em Portugal pela Assisdrive, sendo marcas com 
muitos anos de experiência em inversores de ener-
gia solar, tanto para a bombagem como para outras 
aplicações, quer domésticas, quer  industriais. 

Assisdrive II – Tecnologia Industrial, Lda.
Tel.: +351 252 371 318 � Tlm.: +351 916 897 695
geral@assisdrive.pt � www.assisdrive.pt
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Quando necessitamos de uma solução de armá-
rio industrial, individual, então os armários com-
pactos, como o Rittal VX SE, representam a 
melhor solução entre as caixas compactas Rit-
tal AX e o portfólio de armários modulares de 
grandes dimensões VX25. O VX SE, para além 
de ser mais rápido na montagem, pois não tem 
necessidade de instalação de painéis laterais ou 
teto, garante a total compatibilidade com os sis-
temas modulares VX25, permitindo com isso 
assegurar a utilização de todo o portefólio de 
acessórios disponível na Rittal. A linha VX SE 
também inclui uma versão de 300 mm de pro-
fundidade que é adequada para ambientes com 
pouco espaço disponível ou para soluções de 
distribuição de energia.

Se os armários forem usados como soluções 
independentes, os compactos, como o novo VX 
SE da Rittal, oferecem benefícios  significativos 
em comparação aos sistemas modulares. Pode 
ser utilizado em muitas áreas da indústria, sendo 
os campos de utilização mais frequentes a apli-
cação em máquinas, integrando as soluções de 
automação e distribuição de energia, que podem 
ser acomodados num único armário.

Rápido
Em contraste com os armários combinados 
com uma estrutura e painéis laterais removíveis, 
o armário individual tem um corpo tudo-em-um 
feito de uma única peça de chapa de aço ou aço 
inoxidável. Como os painéis laterais, teto e estru-
tura são uma peça única, estão conectados de 
forma condutiva e por isso nenhum aterramento 
adicional é necessário para a estrutura, propor-
cionando uma maior economia de tempo.

Seguro
Como não há espaços entre os painéis laterais, 
o teto e a estrutura, a sujidade e a poeira não 
se conseguem acumular, aumentando a segu-
rança. A versão básica do VX SE tem uma classi-
ficação de proteção IP 55, proteção de impacto 

IK 10, equalização de potencial automática, alta 
resistência e estabilidade devido à  rigidez  tor-
cional  excecionalmente  alta,  além  de  capaci-
dade de carga de 1,5 toneladas. Para ambientes 
ainda mais exigentes, o armário VX SE está dis-
ponível opcionalmente com proteção IP 66 e 
NEMA 4 / 4x. Placas de passagem de cabos inte-
gradas na base simplificam a cablagem, mesmo 
em armários com componentes extremamente 
densos, e garantem que as tarefas prepara-
tórias para a cablagem possam ser realizadas 
ergonomicamente.

Simples
O uso do armário individual VX SE com lar-
gura de até 1800 mm oferece aos construtores 
de painéis um potencial significativo de econo-
mia. Por exemplo, ele pode substituir pequenas 
combinações de armários de até três unidades. 
Assim, não há necessidade de vedações, aces-
sórios de união, preenchimentos com placa de 
montagem  intermédia ou várias bases  /  roda-
pés,  eliminando  simultaneamente  a  carga  de 
trabalho correspondente para montagem e 
instalação.

Compatível
Para manter os benefícios do sistema de armá-
rios VX25, em termos de instalação de com-
ponentes internos, a Rittal tornou o seu novo 
armário individual compatível com o VX25. Os 
construtores de painéis que  fazem a transição 
para o VX SE não necessitam de fazer grandes 
ajustes em termos de engenharia, montagem ou 
instalação de componentes, tudo permanece 
igual. Como o perfil da base do VX SE é  idên-
tico ao do VX25, os acessórios VX para a base, 
como placas de conexão e trilhos de fixação de 
cabos, podem ser transferidos e instalados com 
facilidade. A compatibilidade de todo o VX para 
componentes  internos é possibilitada por  tri-
lhos adaptadores. Isto permite a fácil instalação 
de, por exemplo, seções perfuradas VX25, siste-
mas de trilhos e placas de montagem parciais no 
VX SE. Como resultado, é possível combinar VX 
SE com qualquer acessório VX25. Consequen-
temente, os construtores de painéis não preci-
sam de acessórios especiais para a instalação de 
componentes internos no armário individual. Em 
vez disso, podem simplesmente utilizar os com-
ponentes existentes no portfólio de produtos 
de união.

Versátil
Para uso nas áreas técnicas de edifícios (aque-
cimento / refrigeração / ventilação), a Rittal ofe-
rece o VX SE em uma versão de 300 mm de 
profundidade. 

A Rittal acredita no poder da simplicidade. 
O Rittal VX SE é uma combinação inteligente de 
modularidade, compatibilidade e uma aborda-
gem autónoma, com pontos fortes que permi-
tem às empresas de engenharia aumentar a sua 
produtividade. 

Armários individuais oferecem mais simplicidade.

VX SE: novo sistema  
de armários individuais da Rittal

Rittal Portugal
Tel.: +351 256 780 210 � Fax: +351 256 780 219
info@rittal.pt � www.rittal.pt



informação técnico-comercial

75

O fabricante de inversores fotovoltaicos e siste-
mas de armazenamento, Sungrow Power Supply, 
lançou a nova série de  inversores  residenciais 
trifásicos SGRT, que fazem parte do portefólio 
de produtos do distribuidor Krannich Solar, para 
Espanha e Portugal.
Esta  nova  série  representa  a  expansão  do 

catálogo da Sungrow nestes dois países, depois 
da  série  SGCX  para  instalações  comerciais/
industriais ter sido lançada com sucesso no iní-
cio de 2020. A nova série SGRT será em breve 
acompanhada pelos novos inversores resi-
denciais monofásicos. Desta  forma, a Sungrow 
abrangerá até 2021 todas as potências neces-
sárias, não só no mercado industrial mas agora 
também no mercado residencial, para cumprir a 
sua missão de fornecer energia limpa para todos.

As constantes melhorias tecnológicas e a 
competitividade do equipamento residencial 
tornam a tecnologia fotovoltaica cada vez mais 
atrativa. A série SGRT, com as suas caraterísticas 
inovadoras, garante a flexibilidade e a adaptabi-
lidade dos sistemas fotovoltaicos em várias cir-
cunstâncias e cenários.

O novo inversor fotovoltaico trifásico da Sun-
grow irá abranger potências de 5 a 20 kW. Esta 
série foi lançada pela primeira vez na Alemanha, 
na Polónia e nos Países Baixos. Agora, Espanha 
e Portugal estão entre os próximos mercados 
europeus a receberem esta nova série trifásica.

O novo SGRT impressiona por ser avançado, 
flexível e seguro. Um dos destaques do novo dis-
positivo é a tecnologia integrada de recuperação 
PID. Os módulos fotovoltaicos podem ser afe-
tados pela degradação induzida pelo potencial 
(PID). O novo trifásico gera um potencial inverso 
durante a noite para anular a polarização. Com 
este sistema, o desempenho original do módulo 
é restaurado, o que significa uma clara melhoria 
no desempenho da instalação.

Esta nova série também tem muito a ofere-
cer em termos de segurança. O inversor está 
equipado com um sistema de deteção de arco. 
No caso de uma falha de arco, os disjuntores 
do inversor abrem em menos de 200 ms para 
interromper o circuito. A tecnologia aumenta, 
assim, a segurança de todo o sistema fotovol-
taico e de todas as pessoas envolvidas. Esta 
funcionalidade de deteção de arco estará dis-
ponível através de uma atualização de firmware 
no 3.º trimestre de 2021.

O inversor também impressiona pela sua ins-
talação rápida e fácil. Graças ao seu peso ligeiro 
e a um design compacto e prático, o dispositivo 
pode ser facilmente instalado por uma só pessoa. 
Além disso, não é necessário abrir a caixa para 
a instalação, uma vez que todas as ligações são 
efetuadas no exterior. Além disso, a monitoriza-
ção através do iSolarCloud está incluída de série, 
pois todos os dispositivos são fornecidos com 
um dongle WiNet-S que permite que o inver-
sor seja ligado à plataforma iSolarCloud de uma 
forma simples e intuitiva. 

O novo inversor fotovoltaico residencial da Sungrow vai abranger potências de 5 a 20 kW,  
e destaca-se por ser um equipamento avançado, flexível e seguro, bem como por ter uma instalação 
simples e rápida.

nova gama residencial de 
inversores fotovoltaicos da Sungrow 
na Krannich Espanha e Portugal

O inversor também impressiona 
pela sua instalação rápida 
e fácil. Graças ao seu peso ligeiro 
e a um design compacto e prático, 
o dispositivo pode ser facilmente 
instalado por uma só pessoa. 

Krannich Solar
Tel.: +351 256 109 139 � Fax: +34 961 594 686
http://pt.krannich-solar.com

Sobre a Sungrow
A Sungrow Power Supply Co., Ltd (“Sungrow”) é a marca de inversores mais BANKABLE do 
mercado, com mais de 154 GW instalados em todo o mundo até dezembro de 2020. Fun-
dada em 1997, pelo professor Cao Renxian, a Sungrow é líder na investigação e desenvolvi-
mento de inversores solares, com a maior equipa de I&D da indústria e um vasto portefólio 
de produtos. Oferecem soluções tanto com inversores fotovoltaicos como sistemas de arma-
zenamento de energia para aplicações utilitárias, comerciais e residenciais, bem como solu-
ções para centrais fotovoltaicas flutuantes com reconhecimento internacional. Com 24 anos 
de experiência no mercado fotovoltaico, a Sungrow tem os seus  inversores  instalados em 
mais de 150 países. 
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As novas pinças amperimétricas Fluke 377 FC 
e 378 FC são as primeiras pinças no mer-
cado que lhe permitem realizar, simultanea-
mente medições de tensão e corrente, sem 
contacto direto, e de uma forma exata, melho-
rando assim a segurança, a eficiência e a produ-
tividade. São ferramentas ideais para eletricistas 
e técnicos industriais com responsabilidades ao 
nível da deteção e resolução de avarias elétri-
cas e manutenção em ambientes comerciais e 
industriais. 

O procedimento é muito simples: basta pren-
der o cabo de teste preto em qualquer cabo 
elétrico de  ligação à  terra,  colocar a garra da 
pinça à volta do condutor e observar os valores 
de tensão e corrente True-RMS, em simultâneo, 
no display duplo.

Este resultado torna-se possível graças à tec-
nologia patenteada da Fluke – FieldSense™. Esta 
é uma tecnologia revolucionária e premiada de 
medição da tensão. Enquanto as pinças regula-
res detetam um campo magnético para calcular 
uma medição de corrente AC, a tecnologia Field-
Sense™ também deteta um campo elétrico para 
medir simultaneamente a tensão. O resultado é 
que, pela primeira vez numa pinça amperimétrica 
Fluke, a tensão e a corrente podem ser medidas 
em simultâneo. 

As pinças Fluke permitem ainda medições tri-
fásicas em passos rápidos e fáceis, bastando colo-
car a garra da pinça em torno de cada um dos 
condutores trifásicos e obter um conjunto com-
pleto de medições de tensão e corrente fase-
-fase. A  informação  sobre  rotação de  fases  é 
calculada automaticamente e apresentada no 
software Fluke Connect.

As pinças Fluke 377 FC e 378 FC apresentam 
assim, algumas caraterísticas que as distinguem 
das restantes existentes no mercado.

Principais caraterísticas
•  Medições de tensão e corrente exatas atra-
vés da pinça;

•  Visualização das medições de corrente e ten-
são de forma simultânea, num display duplo;

•  Medições trifásicas rápidas com cálculo auto-
mático de valores de fase-fase e rotação de 
fase (na aplicação Fluke Connect);

•  Deteção fácil e automática de eventuais pro-
blemas de qualidade de energia relaciona-
dos com corrente, tensão e fator de potência 
(apenas no modelo Fluke-378 FC);

•  Criação fácil de registos, transferência de dados 
e criação de relatórios com o software Fluke 
Connect;

•  Medição  de  corrente muito  elevada  com  a 
sonda iFlex™. Utilize a sonda de corrente fle-
xível iFlex incluída para medir corrente AC até 
2500 A. A sonda iFlex proporciona acesso a 
condutores de grandes dimensões em espa-
ços apertados.

A nova tecnologia FieldSense™ permite-lhe medir a tensão e corrente, de forma segura e exata.

pinças amperimétricas  
Fluke 377 FC e 378 FC
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A Fluke-378 FC inclui ainda um indicador de 
QP exclusivo que deteta automaticamente pro-
blemas de qualidade de energia relacionados 
com a tensão, a corrente e potência, determi-
nando rapidamente se existe algum problema de 
abastecimento na entrada ou um problema do 
equipamento à saída. Nas redes elétricas atuais, 
os desvios das condições ideais de qualidade de 
energia resultam muitas vezes de um aumento 
das cargas não lineares e outras que afetam 
a  rede. A  geração de energia  está  também a 
tornar-se mais complexa com novos interve-
nientes e tecnologias a entrarem no setor. As 
consequências de uma fraca qualidade energé-
tica podem acarretar despesas acrescidas para 
as empresas. No pior dos cenários pode criar 
riscos para a vida humana em aplicações críticas 
e em ambientes extremamente sensíveis, como 
hospitais.

A que tarefas se destina?
As pinças Fluke são muito versáteis para a dete-
ção e resolução de problemas e manutenções 
de rotina em estabelecimentos industriais, resi-
denciais ou comerciais. Assim, possibilitam:
•  Verificação rápida se um circuito possui carga 
antes de iniciar o trabalho;

•  Medição de tensões  individuais e determina-
ção de resistências dos componentes até 60 k?;

•  Verificação da carga do circuito em quadros 
terminais (incluindo cabos de alimentação, cir-
cuitos derivados e neutros) e a integridade do 
circuito de ligação à terra;

•  Manutenção  e  resolução  de  problemas  de 
gerador/motor/refrigerador;

•  Instalação de motor e compressor AVAC;
•  Determinação de avarias intermitentes na 
maquinaria;

•  Identificação da eficácia em motores e trans-
missões para determinar a capacidade do 
motor ou da transmissão.

Caraterísticas técnicas
•  Medição de corrente 1000 A AC/DC (garra 
rígida) / 2500 A AC (garrafa flexível iFlex);

•  Medição de frequência até 500 Hz;
•  Filtro passa-baixo para medidas precisas em 
variadores de velocidade;

•  Memória interna com capacidade de registo;
•  Classificação de segurança CAT III 1000 V;
•  Garantia de 3 anos.

O que vem incluído nos dois modelos?
•  Cabos de teste TL224;
•  Sondas de teste TwistGuard™ TP175;
•  Clipe de ligação à terra preto AC285 (apenas 1);
•  Sonda de corrente flexível i2500-18 iFlex® de 
18 polegadas (48 cm);

•  Suporte magnético TPAK ToolPak™;
•  Bolsa de transporte Premium;
•  Guia de consulta rápida.

O kit  de  suporte magnético TPAK  incluído, 
com alça de suspensão de 23 cm (9 polegadas), 
permite-lhe pendurar a sua pinça onde precisar: 
na porta de um quadro elétrico, em redor de um 
tubo, na cabeça de um prego ou parafuso. Com a 
bolsa de transporte garante que todos os com-
ponentes fiquem devidamente protegidos.

Fluke Connect
Com o software Fluke Connect® poderá registar, 
analisar e partilhar resultados. Registe automati-
camente todas as medições, consulte o conjunto 
completo de leituras trifásicas de forma imediata, 
recolha dados ao longo do tempo para manuten-
ção de prevenção, partilhe resultados e questões 
com colegas de equipa ou com clientes para iden-
tificação ou resolução mais rápida de problemas.

Os dados recolhidos pelo Fluke Connect per-
mitem uma manutenção preventiva de forma a 
identificar avarias  intermitentes difíceis de cap-
tar de outra forma, evitando que pequenas alte-
rações se transformem em grandes problemas.

A aplicação está disponível para sistemas Apple 
ou Android.

Como medir a tensão ou a corrente 
com uma pinça amperimétrica 
com FieldSense™
1.  Separe os fios quentes e neutros individuais;
2.  Fixe o cabo de teste preto a qualquer ligação 
de terra não pintada;

3.  Prenda a garra em torno do condutor. Certi-
fique-se de que o condutor está em contacto 
com a parte amarela da garra, tal como mos-
trado na figura;

4.  Visualize no display os valores de tensão e cor-
rente fiáveis e exatos.

As pinças Fluke 377 FC e 378 FC facilitam o seu 
trabalho no terreno e permitem realizar as suas 
medições com maior fiabilidade e segurança. 

O kit de suporte magnético TPAK 
incluído, com alça de suspensão 
de 23 cm (9 polegadas), permite-lhe 
pendurar a sua pinça onde precisar: 
na porta de um quadro elétrico, 
em redor de um tubo, na cabeça 
de um prego ou parafuso.

Bresimar Automação, S.A. 
Tel.: +351 234 303 320 � Tlm.: +351 939 992 222 
bresimar@bresimar.pt � www.bresimar.com
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Em Portugal, não temos produção própria nem 
de petróleo nem de gás, energia primária que 
devemos importar, o que prejudica a nossa 
balança comercial e penaliza a competitividade 
das nossas empresas. No entanto, gozamos de 
uma situação privilegiada a nível de radiação solar.

Uma mudança de cenário  
com a entrada do PNEC
Com a aprovação em 2019 do Plano Nacional 
Energia e Clima (PNEC), o governo define obje-
tivos muito ambiciosos, entre eles o de satisfa-
zer em 2030, 80% da procura de eletricidade 
de Portugal com energias limpas e o de eletrifi-
car 65% da economia portuguesa até 2050. Esta 
transformação reduziria drasticamente a atual 
dependência do país da energia importada, que 
é de cerca de 75%.

O PNEC será o principal impulso para a 
reconfiguração do sistema elétrico nacional com 
o objetivo de alcançar 80% de  fontes  renová-
veis na produção de eletricidade em 2030, o que 
“implica uma duplicação da produção renovável e 
o fecho das centrais de produção elétrica de car-
vão até 2030”.
Nesta transição, a eficiência energética é e con-

tinuará a ser uma prioridade, transversal à econo-
mia e intrinsecamente ligada à sua competitividade.

O grande desafio de impulsionar 
o autoconsumo em Portugal
Qualquer uma das 1600 000  instalações  foto-
voltaicas domésticas da Alemanha ou das 800 
000 do Reino Unido, produziriam no nosso ter-
ritório, pelo menos 50% mais de energia devido 
à elevada  insolação média da nossa península. 
Apesar disto, o número de instalações de auto-
consumo fotovoltaico é muito reduzido em Por-
tugal quando comparado com o destes países.

Esta conjuntura precisa de ser invertida com 
uma maior proatividade de todos os agentes da 
cadeia de valor dos setores da construção e, em 
menor medida, da indústria. Do estudo arquite-
tónico aos construtores e empresas de refor-
mas de casas e, claro, às empresas de engenharia, 
instaladores, entre outros, que incorporem nos 
seus projetos, como proposta de melhoria, antes 
que estas acabem por ser obrigatórias, o que 
ocorrerá a muito curto prazo, soluções com 
autoconsumo nas quais esteja implícita a eficiên-
cia energética.

Todos estes agentes representam um vasto 
mundo de profissionais com um altíssimo poder 
prescritivo que podem ser um acelerador 
extraordinário da  transição energética  neces-
sária. Sem esquecer as possíveis externalidades 
que ocorreriam se, como efeito colateral deste 
processo, se fomentasse o desenvolvimento de 
um setor profissional e industrial português para 
servir este mercado fotovoltaico, que está desti-
nado a tornar-se massivo num futuro não muito 
distante. Um setor de alta tecnologia e valor 
acrescentado, que precisaria de perfis profissio-
nais qualificados e que contribuiria para a  tão 
desejada mudança no nosso desgastado modelo 
produtivo nacional.
Os profissionais envolvidos em qualquer pro-

jeto que parta da fórmula eficiência energética e 
autoconsumo devem analisar todos os parâmetros 
que permitam alcançar o maior valor acrescen-
tado possível associado à viabilidade económica.

Viabilidade de uma instalação 
de autoconsumo
Um aspeto fundamental para analisar a rentabili-
dade de uma instalação de ASF é o acoplamento 
entre a produção e o consumo de eletricidade, 
pelo que conhecer o perfil de consumo diário 
e ser capaz de o acoplar tanto quanto possível 
é fundamental. De um modo geral, este acopla-
mento é mais fácil para as empresas do que para 
os particulares.

Nas casas, o armazenamento da eletricidade 
produzida em baterias para consumo posterior 
requer atualmente um aumento substancial do 
investimento. É uma boa solução em caso de 
substituição de equipamentos de aquecimento 
e AQS a gás ou óleo por bombas de calor, aero-
termia, entre outros, tendo em conta que um 
dos principais consumos se concentra na clima-
tização (entre 60 e 70%), valores que oscilam 
dependendo da zona climática onde se encon-
tra a instalação. A possibilidade de considerar o 
carregamento de veículos elétricos como con-
sumo doméstico merece um capítulo à parte.

Critérios a avaliar na instalação 
fotovoltaica a montar: 
1.  Relação entre a energia autoconsumida e o 
excedente produzido;

2.  Relação entre geração fotovoltaica e o con-
sumo anual;

3.  Poupança anual obtida na fatura graças à 
instalação;

4. Investimento necessário.

O veículo elétrico é o melhor aliado 
do autoconsumo
Sem dúvida, um aspeto prioritário que reco-
menda a incorporação de baterias de apoio 
numa instalação de ASF é quando há consumos 

O enorme potencial do autoconsumo em Portugal.

autoconsumo solar fotovoltaico: 
pontos-chave que todos os 
especialistas devem conhecer

Juanjo Catalán
Prysmianclub.pt
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elevados não associados ao horário de pro-
dução, como a carga noturna de um veículo 
elétrico ou em todos os casos em que é con-
veniente um elevado nível de autarquia da rede 
elétrica.
O  Instituto de Economia Energética e Aná-

lise Financeira da Austrália (país que atualmente 
lidera, juntamente com o estado da Califór-
nia, a penetração do ASF), determina que na 

Alemanha, um país com piores condições de 
produção fotovoltaica do que Portugal, com 
uma  instalação média  com 4  kWp de  placas, 
8 kWh de armazenamento e um carro elétrico 
com cerca de 35 kWh de bateria, poderá redu-
zir a sua amortização dos atuais 9 anos para 3 
anos em 2025. Valor que se irá reduzindo gra-
dualmente de acordo com os custos com a tec-
nologia solar, das baterias e também dos carros 

elétricos, até chegar a apenas 14 meses em 2029. 
Algo que nos indica que o cliente que optar por 
esta alternativa irá poupar cada vez mais dinheiro, 
não só no consumo da sua casa e do seu veículo, 
mas também na aquisição dos mesmos.

De consumidores a “Prosumidores”
Até agora, o papel do consumidor tem estado 
muito separado do papel do produtor, mas 
com o autoconsumo isto muda. O consumi-
dor deixa de ser tão passivo e previsível, porque 
agora pode decidir se produz energia, se a con-
some da rede ou se quer vendê-la ao vizinho. 
Estamos, sem dúvida, a entrar num novo para-
digma. Este consumidor-produtor ativo é conhe-
cido pelo termo anglo-saxónico “Prosumer”. Um 
termo que se tornará cada vez mais “familiar” 
para todos e que irá ocupar a nossa atenção nos 
próximos anos.

O consumidor tem um papel muito impor-
tante a desempenhar na transição energética e a 
sua participação massiva facilitará a flexibilidade 
e a capacidade de gestão do sistema. Como já 
acontece nos Países Baixos e noutros países 
do norte da Europa, as empresas não podem 

PU
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Gráfico 1 Perfis médios diários de consumo residencial e comercial. Fonte: PwC.
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exercer todas as atividades do mercado, como 
acontece em Portugal com a produção, distri-
buição  e  comercialização  de  energia  elétrica. 
A nova política energética expressa no PNEC 
2021-2030 vai no sentido de uma mudança de 
abordagem, “a eficiência é poupança, mas é tam-
bém geração distribuída ou adequação da procura 
à produção de renováveis”.

O novo modelo deve ser descentralizado e 
inclusivo, ou seja, deve incorporar prosumers, 
produção distribuída, baterias de armazena-
mento, contadores e aplicações inteligentes e 
agregadores que lhes facilitem a gestão ativa da 
procura e a sua participação no mercado da ele-
tricidade com novos incentivos, contemplando 
como um ativo energético que um particular 
possa receber uma remuneração económica 
por injetar energia na rede a partir da bateria do 
seu automóvel elétrico, para modelos de negó-
cio que cubram serviços e benefícios que ainda 
não existam. A curto prazo estima-se que só o 
setor fotovoltaico crie milhares de postos de tra-
balho diretos até 2025.

Autoconsumo quando está em jogo 
a competitividade
Embora para os particulares o prazo de amor-
tização seja importante, mas não se trata de 
um aspeto crítico para o autoconsumo de ele-
tricidade, para um negócio em que os custos, 
os investimentos e produtividade têm impacto 
na competitividade e nos lucros da empresa, 
o  prazo  de  amortização  é  um  aspeto  crí-
tico. O  autoconsumo  é  uma  grande  solução 
para reduzir a fatura energética, especialmente 
quando a atividade produtiva é muito sensível 
a este custo variável. Além disso, as empresas 
estão cada vez mais empenhadas na sustenta-
bilidade ambiental, embora ainda haja muito 
espaço para melhorias, estão a aumentar as 
que reduzem o consumo de energia com medi-
das de eficiência, recuperam resíduos industriais 

como o calor residual para produzir energia ou 
reciclam os materiais que podem ser utilizados 
para outros fins na própria empresa ou para 
terceiros: “Economia Circular”.

Perante a possibilidade de investir numa ins-
talação de autoconsumo, os empresários estão 
principalmente preocupados com o custo deste 
investimento e com o tempo que será necessá-
rio para o amortizar : “Payback”. Na amortização, 
é necessário ter em conta que a fatura de ener-
gia se reduz tanto na parte variável (consumo) 
como na parte fixa (potência contratada). Na 
maioria dos setores produtivos, especialmente 
no  âmbito  industrial,  o  consumo e  a  geração 
estão estreitamente associados, levando a um 
Payback mais curto e, à medida que se torna 
necessário  instalar  mais  potência,  com  uma 
gestão  energética  adequada,  a  rentabilidade 
aumenta,  pelo  que  é  muito  interessante  em 
setores de atividade com um intenso consumo 
de energia. No setor industrial aplicando os cus-
tos de investimento em equipamento “CAPEX” 
e os custos operacionais “OPEX”, como a manu-
tenção, o custo do kWh é o mais baixo com res-
peito à paridade da rede.

O autoconsumo estaria em paridade de rede 
com os níveis de irradiação alcançados em cer-
tas regiões de Portugal.

10 pontos-chave do novo modelo 
energético
1.   O setor residencial como um novo foco de 
gestão energética.

   O setor residencial consome 20% da energia 
do país, mas tradicionalmente tem sido um 
mercado difícil ao nível da gestão energética.

2.   O consumidor tem um papel muito impor-
tante na transição energética, a sua participa-
ção será impulsionada por novos modelos de 
negócio como o agregador da procura.

3.    A geração a grande escala é outra realidade 
que vai continuar a crescer.

  Precisa de um grande investimento em 
novas redes que priorizem a inteligência e a 
sustentabilidade.

4.    O autoconsumo e o veículo elétrico são ao 
mesmo tempo ferramentas de gestão ener-
gética e de geração distribuída.

  Estamos a avançar para soluções de habi-
tabilidade  ligadas à mobilidade.  Isto significa 
avançar em direção a uma simbiose entre 
o edifício e o veículo elétrico para a  troca 
de energia onde o nexo importante está no 
desenvolvimento das baterias.

5.   Os nZEB (edifícios de energia quase nula) 
representam uma contribuição muito impor-
tante ao nível das energias renováveis incor-
porando uma mistura de tecnologias que 
permitirão garantir, em todo o momento, a 
procura energética.

6.     A eletricidade representa atualmente 40% da 
energia.

  No setor residencial não houve pratica-
mente nenhuma redução nas emissões, pelo 
que, para ir de encontro ao desafio da des-
carbonização, o setor residencial deve ser 
eletrificado  (a  partir  de  fontes  renováveis, 
melhorando  a poupança e eficiência  ener-
gética), atuando sobre o ar condicionado, a 
AQS e os eletrodomésticos.

7.    É fundamental que os consumidores acedam à 
informação através dos contadores inteligentes.

8.    A  agregação  de  recursos  energéticos  dis-
tribuídos chegará a todos os setores, par-
ticipando no mercado secundário com um 
grande impacto na competitividade dos seto-
res produtivos.

9.    A procura elétrica multiplicar-se-á e o cenário 
será tão aberto e competitivo que faz com 
que seja imprescindível a especialização de 
muitos profissionais qualificados e especiali-
zados em gestão energética, energias renová-
veis e capacidades digitais.

10.  O setor precisará de um grande número de 
nativos digitais (jovens com idade inferior 
a 18 anos) que terão a oportunidade de 
desenvolverem, na transição energética, uma 
atrativa carreira profissional. 

General Cable-Celcat, a brand  
of Prysmian Group
Tel.: +351 308 812 408
info.celcat@prysmiangroup.com
www.generalcable.com/eu/pt

Gráfico 2 Fontes: IDAE e Monitor Deloitte.
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O SMS 430 é um sistema compacto, desktop,  ideal para a produção de 
uma vasta gama de sinais e marcações técnicas com um simples click. Uti-
liza a mais recente tecnologia de impressão térmica e possibilita o uso de 
uma vasta gama de materiais adequados às diversas exigências de segu-
rança da indústria.

O SMS-430 é composto por uma licença do software NICE LABEL PRO, a 
qual inclui mais de 1000 imagens standardizadas para a produção de sinalética 
específica. Recentemente foi adicionada simbologia relacionada com a pande-
mia Covid 19 pelo que poderá criar as suas sinalizações verticais e horizontais.

É adequado para a marcação LEAN, para a  sinalização de armazéns 
e polos  logísticos, manutenção,  instalações elétricas, produção  industrial, 
aeroportos,  refinarias, edifícios públicos bem como  instalações de bom-
beiros e militares.

SMS 430
Impressora + software de impressão

Recentemente foi adicionada simbologia relacionada  
com a pandemia Covid 19 pelo que poderá criar  
as suas sinalizações verticais e horizontais.
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Dada a sua versatilidade, o sistema SMS-430 pode preencher a generali-
dade das necessidades, nomeadamente sinalização de segurança, identificação 
de tubagens de fluidos, identificação de cablagens, chapas de caraterísticas de 
equipamentos, sinalização informativa.
É igualmente adequado para a produção de TAGS em várias cores e tama-

nhos ideais para Lock-Out/Tag-Out, sinalização refletora, sinalização fotolu-
minescente, registo de temperaturas, sinalização exterior de longa duração.

Com esta impressora e software consegue fazer marcações horizontais e 
verticais adequadas aos tempos pandémicos que vivemos. O sistema é for-
necido com ficheiros prontos a imprimir e com a possibilidade de perso-
nalizar as suas sinaléticas com textos, pictogramas ou logotipos. Evite fazer 
stocks de materiais pré  impressos. Com este sistema a sua empresa fica 
autónoma na produção de sinais, avisos, marcações, entre outros.

Este sistema será instalado pela Labeltronix e será acompanhado por 
assistência  técnica bem como pela devida  formação no software. Tanto a 
impressora como o software são bastante intuitivos e fáceis de usar pelo 
que poderá começar a imprimir os seus projetos em minutos. 

Labeltronix®

Tel.: +351 213 690 676
sales@labeltronix.pt � www.signex.pt
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O BLADEcontrol® destina-se exclusivamente a uma utilização como sis-
tema de monitorização de pás de rotor numa instalação de turbina eólica. 
O BLADEcontrol® foi testado pela DNV GL e é certificado como um sis-
tema de monitorização da condição da pá do rotor e como um sistema 
detetor de gelo. O certificado DNV GL pressupõe que cada turbina num 
parque eólico está equipada com um Detetor de Gelo BLADEcontrol® 
para monitorizar o parque eólico.

Funcionalidade
Durante a operação, o BLADEcontrol® faz medições constantemente que 
determinam a condição das pás do rotor. As medições são avaliadas com 
os resultados descritos a seguir :

1. Condição não problemática da pá do rotor,
2.  Condição ligeiramente problemática da pá do rotor: inspeção/repara-

ção necessária, e pode haver a necessidade de desligar a turbina,
3.  Condição da pá do rotor gravemente problemática: inspeção imediata 

necessária, recomendado desligar a turbina,
4.  Condição de carga alternada dinâmica (vibrações da lâmina para fre-
quências fundamentais das lâminas): sinalização de sobrecarga ao exce-
der os limites definidos para a primeira vibração flapwise e natural da 
lâmina,

5. Deteção rápida de danos pesados   à lâmina após quedas de raios;

No caso de gelo na pá do rotor, medido diretamente na pá do rotor 
proporcional à massa:
1. Luz: a formação inicial de gelo é sinalizada;
2.  Pesado: desligamento recomendado (sinal/informação. É possível desli-

gar automaticamente a turbina eólica caso o sistema estiver conetado 
ao controlo da turbina. O cliente é responsável pela reação do con-
trole ao sinal);

O sinal de gelo pesado permanece ativo enquanto o gelo for detetado, 
tanto durante a operação da turbina quanto durante o desligamento (fun-
ções certificadas pela DNV GL). Se o sinal não estiver mais ativo, a turbina 
eólica pode ser iniciada automaticamente.
Existem duas configurações básicas do sistema:
•  Sistema de monitorização da condição da pá do rotor (funções: 1 a 4) e
• Detetor de gelo (apenas a função 4).

Um sistema originalmente destinado à deteção de gelo só pode ser atua-
lizado para um sistema de monitorização da condição das pás do rotor a 
qualquer momento.

Comunicação
No caso de dano ou interrupção, a Unidade de Avaliação e Comunicação 
(ECU) emite sinais do estado que podem ser usados   diretamente para 
influenciar o sistema de controlo da turbina. Dependendo da configuração 
do sistema BLADEcontrol®, pode ocorrer automaticamente (sistema de 
controlo) ou manualmente (operador de turbina):

• Desligamento como consequência de danos pesados   na pá do rotor;
•  Desligamento como consequência de gelo pesado numa ou mais lâmi-
nas do rotor;

• Partida da turbina eólica quando o gelo não estiver mais presente.

A análise dos sinais emitidos e o tipo de reação do aerogerador aos sinais 
fornecidos são da exclusiva responsabilidade do cliente ou do operador, 
respetivamente. Assim, a própria empresa operadora é responsável pela 
aplicação dessas informações, por exemplo até que ponto a instalação deve 
ser manual ou automaticamente encerrada ou iniciada pelo controlador. 
Para  funcionar de  forma fiável, o BLADEcontrol® requer os seguintes 

dados operacionais atualizados do sistema de controlo da turbina:

BLADEcontrol® fornece uma monitorização contínua da condição de turbinas eólicas, pás do rotor 
e funções de monitorização adicionais. Ambas as soluções foram concebidas para serem instaladas em 
parques eólicos em funcionamento (não apenas em parques em construção ou em parques já finalizados).

BLADEcontrol®: monitorização 
da condição da pá do rotor 
para turbinas eólicas
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• Eletricidade produzida;
• Velocidade do vento;
• Ângulo de inclinação.

Os dados de medição gerados pelo BLADEcontrol® são armazenados 
em ciclos cronológicos. Os eventos da ECU são geralmente armazenados 
num servidor de banco de dados (DBS) fora do parque eólico. Portanto, a 
ECU deve ter acesso ao DBS via Internet usando os canais de comunica-
ção do parque eólico. Geralmente, há uma conexão de banda larga, como 
Digital Subscriber Line (DSL) entre a ECU e o DBS, para a transmissão do 
backup necessário e dos dados do evento. Em casos excecionais podem 
ser utilizadas outras tecnologias de rede, como Rede Digital de Serviços 
Integrados (ISDN).

Como uma opção para sistemas de monitorização de condição de pás 
de rotor, o servidor de banco de dados pode enviar automaticamente um 
email para o gestor de turbina  quando for detetado um mau funciona-
mento. As mensagens podem ser enviadas a diferentes destinatários com 
base na extensão em que os valores medidos se desviam do que é consi-
derado normal. O destinatário pode, então, utilizar o sistema de visualiza-
ção num navegador da web para obter mais informações sobre o estado do 
dano e iniciar manualmente as medidas necessárias e/ou buscar aconselha-
mento. A operadora é responsável por garantir que o endereço de email e 
os números de telefone estão a funcionar.

O sistema BLADEcontrol® completo é composto por 5 componentes:
•  Sensores instalados nas pás do rotor e cubo para medir as oscilações 
das pás do rotor e da turbina;

•  HMU (Unidade de Medição de Hub): processador de hub para regis-
tar dados de medição e comunicar com a ECU;

•  ECU (Unidade de Avaliação e Comunicação): processador de avalia-
ção e comunicação para avaliar/processar dados de medição e comu-
nicar com o DBS;

•  DBS (Banco de Dados e Servidor de Backup): processador de banco 
de dados para comunicação com a ECU, armazenamento e tratamento 
de dados persistentes e gestão de comunicação com utilizadores;

•  WebVis (Web Visualization System): interface gráfica do utilizador com 
base na web para visualizar as condições atuais e anteriores das pás do 
rotor de uma turbina. A sua utilização é autorizada com base nos dados 
de acesso (nome de utilizador e password).

A estrutura do sistema é modificada com base nos requisitos de cada 
fabricante da turbina. A comunicação entre o HMU e a ECU, por exemplo, 
também pode ocorrer através de uma ligação de rede local (LAN) fixa para 
utilizar a infraestrutura existente (ligações de anel deslizante, entre outros).

Sensores e Unidade de Medição de Hub (HMU)
A Unidade de Medição do Hub está localizada no hub da turbina eólica. Cone-
tadas ao HMU estão as linhas de sinal dos sensores de aceleração das pás do 
rotor e do sensor do cubo, e estão disponíveis outros canais analógicos (por 
exemplo, para adquirir o ângulo de inclinação). O HMU digitaliza todos os sinais 
de entrada em condições de sincronismo cronológico e transmite-os, normal-
mente via Rede Local Sem Fio (WLAN) para a ECU para processamento.
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BLADECONTROL®: MONITORIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DA PÁ DO ROTOR PARA TURBINAS EÓLICAS

Standards
As linhas de sinal e conetores estão em conformidade com a proteção 
contra raios para turbinas eólicas, norma VDE 0127-24 (outline 06200) e 
proteção contra raios de sistemas elétricos e eletrónicos em instalações 
estruturais, VDE 01854-4 (11-2002) (de acordo com a folha de dados 
interna proteção contra raios). A caixa está em conformidade com IP 66 
de acordo com EN 60529/10.91. A faixa de temperatura das peças eletró-
nicas é de -40 °C a 70 °C.

Fonte de energia
O HMU é  fornecido com 24 VCC (-20%/+ 30%). O consumo máximo 
de energia é 25 W. Especialmente quando funciona no modo DC, o HMU 
deve obter o seu próprio fusível porque as correntes de inrush mais altas 
são possíveis (fusível de ação retardada).

Instalação
Os dois sensores de aceleração são cimentados na pá do rotor com uma 
cola especial. As linhas de sinal correspondentes na pá do rotor são cimen-
tadas com a mesma cola e são passadas através da tampa da pá do rotor e 
conetadas ao HMU com plugs. O HMU é montado na posição indicada no 
cubo. A instalação não precisa de intrusão no sistema do cubo da pá do rotor.

Unidade de Avaliação e Comunicação (ECU)
A ECU está localizada no parque eólico, tanto pode ser numa turbina eólica 
(torre, nacelle) ou num outro prédio. Os dados de medição primários são 
transmitidos do HMU. A ECU liga-se ao DBS através de uma segunda rede 
para enviar dados de medição e obter atualizações do programa da ECU 
e do banco de dados de referência.
Os dados de medição e análise, bem como os dados de referência, são 

armazenados num banco de dados SQL estruturado na ECU. Os espetros 
medidos são avaliados pela ECU em comparação com os espetros de refe-
rência existentes. Se ocorrerem variações significativas, as mensagens de 
estado de erro e dano serão relatadas imediatamente. As mensagens são 
passadas como sinal de estado binário para o controlo da máquina da tur-
bina eólica e podem ser usadas para desligar a turbina eólica. Para armaze-
nar a mensagem de disponibilidade de longo prazo, os dados também são 
transferidos para o DBS. Em seguida, está disponível graficamente na Visua-
lização da Web do Sistema de Visualização.

Medição e avaliação
A ECU armazena e avalia os dados de medição transmitidos pela HMU. 
Os espetros de  frequência-amplitude são calculados a partir do sinal de 
tempo de amplitude pela utilização da Transformação Rápida de Fourier 
(FFT). Esses espetros formam a base para o reconhecimento de danos, 
sobrecargas e depósitos de gelo. A descrição do estado da turbina eólica 

resulta dos estados individuais das pás do rotor e da avaliação específica. 
Os bits de resposta representam a saída da avaliação em relação à compa-
ração com os dados de referência.

Sistema de visualização WebVis
O componente de visualização WebVis é usado para ilustrar o estado da 
pá do rotor e detalhes do estado de trabalho da turbina eólica. Além disso 
podem ser visualizados dados históricos, principalmente em intervalos de 
uma hora ou estados de dano fora desses intervalos. Os dados estão loca-
lizados no DBS. Uma ligação direta e permanente do sistema de visualiza-
ção à ECU não é suportada pelo WebVis.

Exibição do estado
A exibição do estado ilustra o estado das três pás do rotor de uma turbina 
eólica e outros dados de medição do ciclo de medição correspondente. 
Ao selecionar a turbina eólica desejada e um tempo de medição, os esta-
dos das pás do rotor são exibidos. Mais dados como velocidade de rotação, 
temperatura, potência e tempo de medição são descritos, além do estado 
de um ciclo de medição.
O estado da pá do rotor é exibido através da sua coloração:
•  Cinza: permissões ausentes ou mau funcionamento do sistema de 

medição na pá do rotor, ou quebra de todo o sistema de medição se 
todas as pás do rotor estiverem cinza;

• Verde: estado da pá do rotor sem problemas;
•  Amarelo: pá do rotor com perturbação fraca (possível prosseguir mas 
é necessário a consulta);

•  Vermelho: pá do rotor com forte perturbação (é urgente desligar a tur-
bina eólica e a consulta é essencial).

Visor Spectra
O espetro subjacente para a avaliação da pá do rotor pode ser exibido 
além das informações do estado que contém todos os dados necessários 
significativos para a classificação. O espetro de amplitude-frequência é mos-
trado neste monitor. A ilustração pode ser ajustada usando os campos de 
entrada Edge/Flap/Hub e Frequency.

Exibição do histórico de gelo
O ecrã Ice History mostra o desenvolvimento do degelo nas pás do rotor da 
turbina eólica. O gelo é caraterizado por um desvio de frequência do valor 
medido em relação a uma referência sem gelo. Quando há gelo nas lâminas, 
a frequência medida diminui devido à massa adicional na lâmina. Para a ava-
liação do gelo são utilizadas diferentes frequências dependendo do estado da 
máquina. No diagrama, as frequências examinadas para cada lâmina são mos-
tradas. Em geral, com a turbina eólica parada (pás na posição das palhetas), 
avalia-se a frequência de rotação da pá. Essa frequência é chamada de Pico 
F0. Com a turbina rotativa, são examinadas principalmente duas frequências 
de borda medidas. Essas duas frequências são chamadas de Pico F1 e Pico F2.
O valor real medido é exibido com uma  linha azul. A referência para 

uma lâmina sem gelo é a linha verde. Como um valor de aviso para glacê 
leve, a área amarela é mostrada. Se o valor subir para a área vermelha, uma 
forte formação de gelo é assumida e a turbina deve parar com o alarme 
de gelo. Os valores de referência são compensados   pela  temperatura e 
não são constantes. 

Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 
Tel.: +351 214 459 191 � Fax: +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt � www.weidmuller.pt
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Vivemos num atual estado de alerta ambiental. 
O planeta Terra está a sofrer danos irreversíveis 
causados pela atividade humana inconsciente. 
Assistimos diariamente ao aumento do aque-
cimento global causado principalmente pela 
emissão constante de gases poluentes para a 
atmosfera. Para enfrentar este panorama crí-
tico,  é  necessário  que  exista  uma  contribui-
ção comum no que respeita à exploração dos 
recursos naturais. Está a tornar-se cada vez mais 
importante que as empresas adotem uma edu-
cação ambiental e reformulem as suas ativida-
des de modo a que estas sejam orientadas para 
a ética ambiental.
Como é de conhecimento público, a atividade 

industrial é a principal causa do desastre ambien-
tal a que temos assistido. A respeito dos moto-
res elétricos, estes são responsáveis por 70% do 
consumo de energia elétrica industrial e 40% do 
consumo mundial de energia elétrica.

Como empresa consciente, a Bernati luta dia-
riamente para encontrar e desenvolver soluções 
que tenham o menor impacto ambiental possí-
vel e, como tal, criou um conjunto de motores 
elétricos com eficiência energética.
Estes motores estão classificados em três dife-

rentes classes energéticas:
• IE1- Standard,
• IE2- Premium,
• IE3- Super Premium.

A classificação deste tipo de motores é feita 
em diferentes classes, por uma ordem lógica. 
Cada uma dessas classes significa que a classe 
seguinte é mais eficiente a nível energético do 
que a classe anterior.
Os motores elétricos com eficiência energé-

tica têm a capacidade de alcançar o mesmo nível 
de força que um motor normal, mas com um 
consumo de energia muito mais baixo, o que 
faz com que o uso deste tipo de motores seja, a 
longo prazo, um benefício ambiental.

Os motores Bernati são desenhados e desen-
volvidos para que possam ser utilizados para 
qualquer aplicação industrial. Para além da pou-
pança energética, estes são motores desenvol-
vidos para que o seu ciclo de vida seja o mais 
longo possível. O seu elevado nível de resistên-
cia permite-lhes durar muitos anos sem que 
sejam sujeitos a grandes manutenções, apenas 
às gerais.

Reunimos as 3 razões pelas quais 
deve optar por este tipo de motores:
1. ROI
Embora estes motores tenham um custo supe-
rior ao normal, a sua utilização faz com que a 
poupança seja bastante maior. A capacidade 
energética deste motor permite-lhe  reembol-
sar o dinheiro investido alguns meses mais tarde, 
uma vez que os custos de utilização são muito 
mais baixos. Desta forma, torna-se um produto 
muito lucrativo a longo prazo. 

2. Resistência
Estes motores são desenhados de forma a que 
sejam submetidos ao menor número de manu-
tenções possível. Obviamente que não escapam 

às manutenções habituais, mas não são o tipo 
de motor que requer cuidados específicos, uma 
vez que conseguem funcionar durante anos sem 
grandes reparações. Uma outra grande vanta-
gem, prende-se com o facto de estes moto-
res serem ideais para as indústrias mais pesadas 
devido ao seu design concebido para aguentar 
qualquer adversidade, seja peso, sujidade ou até 
mesmo materiais químicos.

3. Poupança energética
Os motores elétricos são responsáveis por 40% 
do consumo energético a nível mundial e 70% 
do consumo energético das indústrias. Por essas 
mesmas razões, os motores elétricos com eficiên-
cia energética  tornam-se uma mais-valia. Estes 
tipos de motores estão classificados em diferen-
tes classes energéticas –  IE1,  IE2,  IE3,  IE4,  IE5 – 
e o seu consumo é muito mais baixo do que 
o de um motor normal. Cada uma dessas clas-
ses significa que a classe seguinte é mais eficiente 
a nível energético do que a classe anterior. 

Saiba como contribuem para a diminuição do desastre ambiental. 

REIMAN apresenta gama 
de motores elétricos com eficiência 
energética da Bernati

Os motores Bernati são desenhados 
e desenvolvidos para que possam 
ser utilizados para qualquer 
aplicação industrial. Para além 
da poupança energética, estes 
são motores desenvolvidos para 
que o seu ciclo de vida seja o mais 
longo possível. O seu elevado nível 
de resistência permite-lhes durar 
muitos anos sem que sejam sujeitos 
a grandes manutenções, apenas 
às gerais.

REIMAN, Lda.
Tel.: +351 229 618 090
comercial@reiman.pt � www.reiman.pt

https://reiman.pt/pt/catalogos
https://reiman.pt/pt/blog/artigo-tecnico/3-razoes-para-optar-por-um-motor-eletrico-com-eficiencia-energetica
https://reiman.pt/pt/blog/artigo-tecnico/3-razoes-para-optar-por-um-motor-eletrico-com-eficiencia-energetica
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Plataforma IoT industrial para serviços baseados 
em dados
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 
Tel.: +351 214 459 191 � Fax: +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt � www.weidmuller.pt

Está a enfrentar o desafio 
de expandir o seu serviço 
de alta margem e negó-
cios de pós-mercado para 
for talecer, expandir ou 
defender sua posição com-
petitiva contra novos con-
correntes?  Um  requisito 
importante  para  isso  é  a 

rede de máquinas e a análise dos dados para que possam oferecer esses serviços.
A plataforma Industrial IoT da Weidmüller oferece suporte, bem como um 
acesso rápido e direcionado aos dados da máquina em uma arquitetura de 
software baseada em nuvem.
Tem como principais vantagens: implementação simples de soluções com-
pletas a partir de uma única fonte; solução personalizada para a implemen-
tação ideal de processos e serviços de negócios; proteção dos investimentos 
graças à transparência máxima, por exemplo, por meio de níveis de serviço 
que podem ser ativados a qualquer momento; uma base ideal para novos 
serviços, incluindo Industrial Analytics.

Bernstein: interruptores de paragem de emergência 
com comando por cabo
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

Quando  se  pretende 
ter a máxima segu-
rança numa linha de pro-
dução ou numa máquina, 
os novos interruptores de 
paragem  de  emergência 
com comando por cabo – 
SRO (Safety Rope Pull) – 
do fabricante BERNSTEIN 

AG são uma solução adequada.
Segundo a Diretiva Máquinas, as máquinas têm de estar equipadas com pelo 
menos uma paragem de emergência que possa interromper um processo 
perigoso a qualquer momento, para evitar danos às pessoas mas também 
às máquinas ou materiais. Com a ajuda do novo interruptor de paragem 
de emergência com comando por cabo, pode-se proteger uma grande 
área (até 30 metros de comprimento) de uma forma simples e económica. 
A BERNSTEIN AG vem adicionar à sua família de interruptores uma para-
gem de emergência,   uma versão particularmente pequena e compacta.
Antes da  instalação do novo  interruptor de paragem de emergência, os 
clientes podem escolher diferentes atuadores com invólucros metálicos 
ou termoplásticos. Além disso, os clientes podem selecionar uma versão 
de 2 ou 4 contactos. Graças ao seu design modular, pode oferecer sempre 
um produto certo para uma aplicação específica do cliente. Como opção, 
o fabricante BERNSTEIN também tem um interruptor que, para além do 
cabo, inclui um botão de paragem de emergência. Para mais informações 
consulte a equipa comercial da Alpha Engenharia ou visite o website em  
http://www.alphaengenharia.pt/PR2

Nova solução de carga da Fronius para veículos elétricos
Fronius España S.L.U.
Tel.: +34 916 496 040 � Fax: +34 916 496 044
pv-sales-spain@fronius.com � www.fronius.es

A Fronius lançou o Fronius 
Wattpilot, um produto des-
tinado a todos os condu-
tores de veículos elétricos, 
quer tenham ou não seu 
próprio sistema fotovol-
taico. O Wattpilot é parti-
cularmente fácil de instalar 
e é um dos poucos produ-

tos no mercado que pode alternar automaticamente entre carga excedente 
monofásica e trifásica, obtendo o máximo de energia do sistema fotovoltaico.
O Fronius Wattpilot pode utilizar de forma otimizada o excedente foto-
voltaico e regular em passos de 1 ampère até a potência máxima de carga. 
Tem a capacidade de alternar entre o carregamento monofásico e trifásico. 
Isso significa que é usado todo o excedente fotovoltaico de 1,38 kW até 
22 kW. A carga ocorre em passos de ampère, e a comutação monofásica/
trifásica é totalmente automática. Em contraste com as soluções conven-
cionais, isto evita os caros picos de carga a curto prazo.
O Wattpilot também possui dois modos de carregamento diferentes, o Eco 
e o Next Trip Mode. Dependendo da situação, o veículo elétrico é carre-
gado de forma muito econômica ou de forma objetiva com a quantidade 
de energia desejada para a próxima condução planeada. O Modo Eco é 
ideal para proprietários de sistemas fotovoltaicos, pois combina a carga 
excedente da energia fotovoltaica com a tarifa variável de eletricidade. 
Com o Next Trip Mode, o veículo é carregado com energia para uma rota 
específica. Isso garante que seja carregada no veículo pelo menos a ener-
gia necessária para o percurso, utilizando a corrente mais barata disponível.

Motovibradores elétricos | OLI
REIMAN, Lda.
Tel.: +351 229 618 090 
comercial@reiman.pt � www.reiman.pt

Existem vários tipos de 
motovibradores com dife-
rentes funções e caraterís-
ticas que variam segundo 
a marca que os fabrica. Os 
motovibradores elétricos 
da OLI são uma referência 
a nível mundial por abran-
gerem uma ampla gama 

de aplicações e setores onde podem ser utilizados, seja na construção civil, 
na indústria alimentar, na reciclagem, entre outros. Isto acontece devido aos 
motovibradores da marca terem a capacidade de gerar uma força centrí-
fuga até 26 000 kg e terem inúmeras voltagens disponíveis.
Todos os motovibradores elétricos da OLI são criados a partir das melho-
res tecnologias e com materiais de qualidade: ferro fundido, alumínio e aço. 
Estes materiais permitem que o aparelho tenha capacidade para suportar 
aplicações de alta intensidade e garanta sempre a máxima segurança. Pos-
suem ainda materiais isolantes que servem para melhorar a durabilidade 
dos produtos, suportes e um sistema de recuperação eficiente que garante 
desempenhos notáveis. A marca já conta com várias certificações que asse-
guram a qualidade da mesma nos mais variados ambientes e situações com 
os quais tem que trabalhar.

produtos e tecnologias
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Tecnologia N-Peak, nova tendência de mercado
Amara-e
Tel: +351 937 791 532
inforenovaveis@amara.es � www.amara-e.com

Há umas semanas cele-
brou-se a SNEC 2021, 
em Shangai, uma das fei-
ras mais importantes do 
setor FV onde os forne-
cedores apresentaram 
as suas últimas inovações 
tecnológicas. Durante este 
evento a Amara-e desco-

briu que os fabricantes de módulos começaram a trabalhar na tecnologia 
N-Type nas suas linhas de produção, como já anunciou a fabricante REC 
Solar há uns anos com o seu módulo REC N-Peak. 
Obviamente, a Amara-e não podia deixar passar a oportunidade de o infor-
mar sobre este comunicado interessante que os seus fornecedores lhes 
transmitiram: “Nos próximos 2 anos a tecnologia N-type irá tornar-se a ten-
dência tecnológica do mercado em qualquer das suas três variantes: TopCon, 
HJT ou IBC. Previsivelmente, aqueles que adaptem as suas linhas de produção 
utilizarão a tecnologia TopCon, face a outros que apostem por novas linhas utili-
zando a tecnologia HJT, que se posiciona com uma maior eficiência.” Para além 
disso, a REC Solar anunciou durante estes dias o lançamento do REC Twin 
Peak 4. O célebre módulo twin da REC que oferece um desenho inovador 
com base na experiência demonstrada na tecnologia half-cell.

Controladores de segurança – starter kits PNOZmulti 
da Pilz
Bresimar Automação, S.A. 
Tel.: +351 234 303 320 � Tlm.: +351 939 992 222 
bresimar@bresimar.pt � www.bresimar.com

A  Pilz  é  especialista  em 
soluções de segurança 
para automação industrial. 
Os sistemas de segurança 
são uma peça chave na 
implementação de uma 
solução que ofereça uma 
cobertura a todo o chão 
de fábrica. A gama de 

controladores PNOZmulti suporta múltiplas funções de segurança. A sua 
natureza modular permite uma rápida adaptação ao tamanho de toda a 
unidade  industrial, garantindo uma elevada flexibilidade dos sistemas de 
segurança. Os controladores PNOZmulti permitem a monitorização e con-
trolo de vários sistemas de segurança muito usados na indústria: botoneiras 
de emergência (E-STOP),  interruptores de seleção de modo de opera-
ção, interruptores de arranque, bimanuais, portas de proteção, barreiras de 
segurança, tapetes de segurança, entre outros. Os pequenos controladores 
PNOZmulti provaram o seu valor em milhares de aplicações quando se 
trata de proteção de instalações e máquinas. Os starters kits da Pilz dão-
-lhe a oportunidade de ter acesso aos principais pontos de arranque para 
a construção de uma aplicação de segurança. 
A segunda geração de pequenos controladores de segurança apresenta 
uma estrutura modular para o hardware, blocos de software testados e 
alto nível de conetividade. User friendly, a visualização baseada em web e 
as opções de diagnóstico simples reduzem os tempos de inatividade. Solu-
ções completas com atuadores, sensores e terminais de operação com 

os pequenos controladores PNOZmulti 2 garantem a segurança entre 
homem e máquina de forma económica. Tanto a configuração do hardware 
como a configuração da aplicação são criadas na ferramenta de software 
PNOZmulti Configurator. O PNOZmulti Mini é indicado para aplicações 
com menor grau de complexidade, com menos funções de segurança, 
apresentando um menor número de expansões disponíveis, quando com-
parado com a restante gama.
Entre todos os pontos fortes das soluções PNOZmulti, as opções de 
diagnóstico destacam-se pela versatilidade e flexibilidade de análise que 
oferecem, como configurar mensagens e palavras de indicação, associadas 
a eventos: LEDs nas unidades de controlo e nos módulos de expansão, 
dados de diagnósticos pela interface de comunicação e fieldbus, acumu-
lação de erros (lido pelo software PNOZmulti Configurator), word de 
diagnóstico configurada via  software PNOZmulti Configurator, expan-
são do diagnóstico por  sistemas de visualização (por exemplo PMImi-
cro diag), mensagens de exibição configuradas no software PNOZmulti 
Configurator.

Amplo stock, serviço pós-venda e financiamento
Bet Solar
Tel.: +351 963 460 828 
www.betsolar.pt

A Bet Solar conta com um 
grande stock do armazém 
central em Portugal, ofe-
recendo preços compe-
titivos, com uma logística 
rápida, com entregas em 
24h/48h, e financiamento 
com o programa Bet-T-
-Financia  cujo objetivo é 

facilitar a venda aos seus clientes.
“Estamos plenamente confiantes de que continuaremos com aquilo que nos 
distingue: assistência técnico-comercial ágil e de qualidade, em tudo relacionada 
com sistemas isolados ou off-grid, autoconsumo com e sem acumulação, sem-
pre com o foco no instalador, que é a nossa máxima desde a abertura da Bet 
Solar”, afirmou Borja Pellicer, CEO e fundador da Bet Solar.
O principal objetivo da Bet Solar é que os clientes portugueses se sintam 
igualmente apoiados como os espanhóis, qualquer que seja o seu perfil: 
novos instaladores, clientes em que a fotovoltaica é apenas uma parte do 
seu negócio ou clientes em que o autoconsumo é a sua principal fonte de 
rendimento. “Cada um deles deve ser tratado de uma forma diferente, alguns 
devem receber mais formação e serviço, outros mais agilidade logística e ope-
racional juntamente com o financiamento”, diz Borja Pellicer.

Impressora de transferência térmica móvel para criar 
marcações diretamente no local
Phoenix Contact, S.A.
Tel.: +351 219 112 760 � Fax: +351 219 112 769
www.phoenixcontact.pt

A nova impressora de transferência térmica Thermomark GO da Phoenix 
Contact permite que crie marcações com flexibilidade, em qualquer lugar 
e a qualquer hora.
Com a aplicação MARKING, disponível para Android e IOS, pode criar eti-
quetas de identificação industrial no local usando a impressora de etiquetas 
móvel. As marcações são realizadas facilmente na aplicação num dispositivo 
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inteligente, smartphone ou 
tablet, e transmitidas para 
a impressora. A impres-
sora é controlada através 
de interfaces sem fio Blue-
tooth e NFC. Possui ainda 
a conexão USB caso pre-
fira ligar a um PC. A apli-
cação orienta o utilizador 

de forma clara e intuitiva durante todo o processo de marcação.
A impressora de transferência  térmica pode ser usada para uma ampla 
gama de aplicações, tanto em instalações internas quanto externas. Eti-
quetas pré-cortadas e materiais contínuos garantem uma maior flexibili-
dade. Os materiais estão disponíveis em sistemas de cassetes padronizados. 
A largura máxima de impressão é de 24 mm e a resolução de impressão 
é de 203 dpi. A impressora, pesando apenas 600 gramas, usa tecnologia de 
impressão por transferência térmica. 

RSGT: arrancador suave de controlo às 3 fases
Carlo Gavazzi Unipessoal, Lda.
Tel.: +351 213 617 060 � Fax: +351 213 621 373
carlogavazzi@carlogavazzi.pt � www.gavazziautomation.com/nsc/PT/PT/

/company/carlogavazzipt/

A Carlo Gavazzi Automation lançou no mer-
cado  o  novo  arrancador  suave  RSGT,  até 
25 A CA, em caixa de 45 mm. 
O novo arrancador suave RSGT permite um 
maior desempenho na redução da corrente 
de arranque e o desequilíbrio entre fases 
uma vez que controla as 3 fases. Em linha 
com a nova regulação EU que, a partir de 
julho de 2021 exige motores de maior efi-
ciência energética (IE3, IE4) o novo RSGT é 
um componente ativo que permite reduzir a 
corrente no arranque desses motores. 
As principais caraterísticas do RSGT são a 
otimização (o seu duplo algoritmo permite 

que se adapte a todos os tipos de aplicações), as novas funções como ati-
var/desativar a proteção contra sobreintensidade (Class 10) e ativar/desa-
tivar a proteção de funcionamento em vazio (usado para proteção de 
bombas), as proteções (sobreintensidade, Class 10, disponível em todos os 
modelos), arranques/hora – 12 arranques/hora, QR frontal para uma leitura 
mais fácil, otimização de stock com proteções de sobreintensidade e saí-
das a relé em todos os modelos, uma gama de tensão RSGT60: 220-600V 
CA e RSGT40: 220 – 400V CA e aprovações – CE, EAC, cULus (pending). 

Evite penalizações reativas indutivas e capacitivas 
instalando o novo SVGm
CIRCUTOR, S.A.
Tlm.: +351 912 382 971 � Fax: +351 226 181 072
www.circutor.com

Atualmente, as empresas de eletricidade estão a penalizar as instalações 
com consumo de energia  reativa  indutiva. A  tendência, na maioria dos 
países, é exigir cossenos de phi próximos a 1, penalizando até as  instala-
ções que consomem energia reativa capacitiva. A partir de 1º de junho de 
2021, as empresas espanholas de eletricidade incluirão na fatura mensal 

o conceito de penalidade 
por consumo de energia 
reativa capacitiva.
A Circutor apresenta o 
novo SVGm para com-
pensar a energia reativa 
na sua instalação, aju-
dando a economizar de 
duas formas: zero pena-

lizações em qualquer tipo de instalação, elimina a sobretaxa mensal da 
empresa fornecedora, tanto para energia reativa indutiva quanto capacitiva; 
otimize a sua instalação, a compensação de energia reativa reduz o fluxo 
de corrente pelos condutores da instalação, evitando superaquecimento e 
desligamento nas proteções; além disso, otimiza o desempenho do trans-
formador de energia em sua instalação.
Os benefícios de instalar um SVGm são: evite qualquer tipo de penali-
dade de energia reativa; adaptável a qualquer tipo de instalação, indepen-
dentemente da rapidez com que as cargas variam; não é afetado pelos 
harmónicos presentes na sua instalação; requer manutenção mínima; comis-
sionamento simples; gestão remota.

Wachendorff: encoder/codificador incremental WDGI 
– nova referência na indústria
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 � Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt � www.alphaengenharia.pt

/AlphaEngenhariaPortugal/

O fabricante Wachen-
dorff Automation atua-
lizou completamente os 
encoders incrementais da 
série WDG,  cujo  diâme-
tro do corpo é de 58 mm, 
o que significa que toda a 
série WDG migrou para 
a  série WDGI. Mas  para 

o utilizador, o que realmente importa são as vantagens da atualização do 
novo encoder: com um design mais moderno e com caraterísticas  técni-
cas superiores. 
A gama de temperatura de funcionamento do codificador standard WDGI 
com saída de conetor foi aumentada para temperaturas entre -40°C e 
+85°C. Esta gama de temperatura aumentada também existe, como opção, 
nos codificadores com saída de cabo, ampliando assim a gama de aplicações 
possíveis, sem pôr em causa a vida útil do codificador. Nos codificadores 
WDGI há, também, opções com resoluções (gama de impulsos por rota-
ção) de 1200 ppr com frequências até 600 kHz (TTL) ou 2 MHz (HTL). Por 
conseguinte, estes encoders com resoluções elevadas podem ser instalados 
em aplicações com velocidades elevadas, aumentando consideravelmente a 
precisão da medição da máquina. A versão WDGI58D, para aplicações exi-
gentes, suporta cargas no rolamento 25% acima do seu modelo anteces-
sor (isto é, suporta cargas máximas, axiais e radiais, de 500 N), por isso o 
fabricante Wachendorff garante baixos custos de manutenção e uma longa 
vida útil para os encoders.
A opção da membrana autoadesiva reforça a garantia que o codificador é 
robusto, mesmo quando há uma alteração brusca da temperatura – por 
exemplo, na utilização de máquinas de trabalho amovíveis, geralmente, em 
ambientes com elevada humidade no ar. Embora, o grau de proteção dos 
codificadores do fabricante Wachendorff Automation possa chegar ao IP67 
e, também, por isso são bastante resistentes a ambientes exigentes.
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O corpo do novo codificador é de alumínio fundido, por isso ao contrário 
do zinco fundido que é usado habitualmente, é possível ter um revestimento 
em pó que ecologicamente é mais correto. Assim, os clientes podem escolher 
a cor que desejam com a consciência limpa. Uma das caraterísticas especiais 
deste novo encoder, em resultado das solicitações do cliente, é a existên-
cia de uma saliência na tampa do corpo do encoder, que permite a fixa-
ção de um rótulo  (por exemplo, para identificação do sistemalocalização).
Para mais informações consulte a equipa comercial da Alpha Engenharia ou 
visite o website em www.alphaengenharia.pt/PR39.

Vulcano lança campanha de ar condicionado
Vulcano
Tel.: +351 218 500 300 � Fax: +351 218 500 301
info.vulcano@pt.bosch.com � www.vulcano.pt

/VulcanoPortugal

A Vulcano tem em vigor a nova campanha de ar condicionado, com o mote 
“Criar bom ambiente faz parte da Vulcano”.
A campanha, em vigor até 31 de agosto de 2021, pretende dar a conhecer as 
diversas gamas de ar condicionado Vulcano, em especial, as novas gamas de ar 
condicionado Easy Cool e Line Cool. Ambas contemplam um design exclusivo, 
para uma integração perfeita no ambiente da casa dos portugueses. Para além 
disso, estas novas gamas conciliam o conforto com a qualidade do ar e têm 
uma utilização intuitiva, uma elevada eficiência energética e a possibilidade de 

conectividade Wi-Fi, atra-
vés  de  acessório,  com  a 
app Vulcano Connect que 
permite controlar facil-
mente o equipamento.
Esta campanha irá mar-
car presença junto da 
imprensa, no digital, na 
rádio e na televisão. As 

soluções de ar condicionado Vulcano são pensadas para garantir a quali-
dade do ar interior enquanto asseguraram o máximo conforto e a mais ele-
vada eficiência energética. 

KOSTAL aprova bateria de níquel-metalidrido da Nilar
KOSTAL Solar Electric Ibérica, S.L.
Tel.: +34 961 824 934 � Fax: +34 961 824 831
www.kostal-solar-electric.com

Graças à combinação do inversor híbrido Plenticore Plus da KOSTAL e do 
sistema de armazenamento de níquel-hidreto metálico do fabricante sueco 
Nilar, os operadores de sistemas fotovoltaicos têm um novo conceito de 
armazenamento fotovoltaico seguro, durável e sustentável para residências.
A bateria de níquel-hidreto metálico de longa duração da Nilar é uma alter-
nativa interessante para o armazenamento de íons de lítio. A bateria bipolar 

PU
B.
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patenteada  contém  um 
eletrólito à base de água 
não inflamável e fun-
ciona perfeitamente 
mesmo em temperatu-
ras operacionais extre-
mas (-20 °C a + 50 °C).
A combinação do inver-
sor híbrido KOSTAL com 

a bateria Nilar oferece um conceito de armazenamento interessante para 
todos aqueles que desejam abastecer sua casa com energia solar susten-
tável 24 horas por dia.

Lubrificantes premium SEW GearOil
SEW-EURODRIVE Portugal
Tel.: +351 231 209 670 
infosew@sew-eurodrive.pt � www.sew-eurodrive.pt

O  SEW  GearOil  é  um 
lubr ificante premium 
produzido para a SEW-
-EURODRIVE com uma 
composição especial e 
testado de acordo com 
rigorosos requisitos de qua-
lidade, cumprindo a espe-
cificação de teste da SEW.

Há 5 boas razões para optar pelo lubrificante SEW GearOil para motorredu-
tores e/ou redutores industriais: tem uma vida útil até 50% mais longa do que os 
lubrificantes convencionais; reduz o desgaste e estende a vida útil do lubrificante 
e dos retentores; aumenta a eficiência do redutor com os baixos coeficientes 
de atrito deste lubrificante premium; protege contra a corrosão e formação 
de espuma do lubrificante; evita depósitos no fundo do redutor, graças às 
propriedades de autolimpeza que retêm a água e partículas contaminantes e 
é uma excelente proteção contra desgaste dos rolamentos e engrenamentos, 
ajudando na redução do risco de falha prematura destes componentes. Os 
novos lubrificantes estão disponíveis para venda aos clientes da SEW-EURO-
DRIVE Portugal em embalagens de 205 litros, 20 litros, 5 litros e/ou 1 litro.

Terminais PCB OMNIMATE® Data Ethernet 
Weidmüller – Sistemas de Interface, S.A. 
Tel.: +351 214 459 191 � Fax: +351 214 455 871
weidmuller@weidmuller.pt � www.weidmuller.pt

Os novos terminais PCB 
LMF PN e  LSF-SMT PN 
da Weidmüller oferecem 
uma alternativa interes-
sante e económica para 
soluções de conexão con-
vencionais, tais como RJ45 
ou M12. Usando a tecno-
logia de conexão PUSH 

IN, combinam segurança de contato e vibração com a instalação simples 
e sem ferramentas com codificação de cores especial para PROFINET.
Com uma interface de dados económica, esta é uma solução de conexão 
fiável e que não se torna obsoleta com tecnologia de conexão PUSH IN 
para instalação rápida, simples e sem ferramentas.

É projetada para diferentes processos de soldadura (THT/THR). É instalado 
de forma flexível graças a diferentes pontos e é particularmente seguro de 
montar devido ao código de cores do condutor.
O LMF PN e o LSF-SMT PN são adequados para todos os dispositivos IoT 
com desempenho aplicável e permitem a transmissão de dados baseada 
em Ethernet para todos os sistemas comuns, como PROFINET, EtherNet/
IP ou EtherCAT.

Bet Solar: compromisso de formação  
a todos os níveis
Bet Solar
Tel.: +351 963 460 828 
www.betsolar.pt

Através  da  expansão 
para Portugal, a Bet Solar 
espera estar mais próxima 
das necessidades dos ins-
taladores por tugueses, 
com o firme compro-
misso de os acompanhar 
e oferecer-lhes um ser-
viço com os próprios valo-

res da empresa.
E para cuidar dos instaladores, a Bet Solar aposta na oferta de formação 
técnica, em português, dada por uma equipa altamente qualificada. Assim 
como, na oferta  formação oficial certificada das marcas que representa. 
Para além de tudo o necessário para que o instalador se sinta seguro, con-
fiante e independente durante a execução dos seus trabalhos.
Através deste plano de formação, a Bet Solar pretende alargar a visão 
que tradicionalmente nos tem acompanhado e acrescentar valor aos 
seus  clientes:  ajudar  a desenvolver  as  competências necessárias para 
poder vender as mais recentes adições ao mercado, tanto em termos 
de sistemas como de produtos. “Em suma, vamos formá-los a nível téc-
nico, mas também a nível de vendas”, salienta Borja Pellicer, CEO e fun-
dador da Bet Solar.

Redutores de velocidade – Bernati
REIMAN, Lda.
Tel.: +351 229 618 090
comercial@reiman.pt � www.reiman.pt

Os redutores de roda 
de  coroa  e  sem  fim  da 
Bernati constituem uma 
solução modular de alta 
qualidade, capaz de trans-
formar  po tência  em 
movimento (velocidade 
e binário) para diversas 
aplica ções. Estes reduto-

res são normalmente aplicados em situações que requerem um elevado 
nível de desmultiplicação. 
Como se trata de uma caixa com engrenagens irreversíveis, garante uma 
maior segurança e o seu sistema anti-vibratório torna-a menos ruidosa do 
que as outras gamas. Como mencionado acima, estes redutores são aplicá-
veis a várias soluções, contudo, as mais comuns são as aplicações nos equi-
pamentos de movimentação de carga.
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Multímetro digital 179 da Fluke
Bresimar Automação, S.A. 
Tel.: +351 234 303 320 � Tlm.: +351 939 992 222 
bresimar@bresimar.pt � www.bresimar.com

O multímetro digital 179 
da  Fluke  é  uma  ferra-
menta essencial para o dia 
a dia de qualquer técnico 
profissional, que necessite 
de uma  ferramenta fiável 
para detetar e resolver 
problemas, em sistemas 
elétricos  e  eletrónicos. 

O sistema de medições True-RMS garante a realização de  leituras mais 
precisas de corrente e sinais de tensão AC complexos. As suas principais 
caraterísticas são leituras TRUE-RMS, medição de tensão até 1000 V, capaci-
dade, resistência, continuidade e frequência, retenção de dados – Min/Max/
Média, termómetro integrado e garantia vitalícia.
A Fluke é uma marca pioneira no desenvolvimento de gráficos de barras 
analógicos em multímetros digitais. Esta caraterística permite uma fácil com-
preensão dos sinais que vão variando ao longo do tempo, dando uma maior 
perceção das tendências de sinais variáveis. O Fluke 179 está disponível com 
um termómetro incorporado, que permite fazer leituras de temperatura, 
sem necessidade de recorrer a um equipamento separado. O multímetro 
179 é fornecido com pontas de prova TL75 e sonda de temperatura 80BK-A.

Novo cabo Exzhellent Class Solar para instalações 
fotovoltaicas com Norma europeia EN 50618
General Cable-Celcat, a brand of Prysmian Group
Tel.: +351 308 812 408 
info.celcat@prysmiangroup.com ·  www.generalcable.com/eu/pt 

A norma europeia HD 
60364-7-712 sobre siste-
mas de alimentação solar 
fotovoltaica (FV) deter-
mina que os cabos desti-
nados a serem utilizados 
no lado de corrente con-
tínua devem ser concebi-
dos segundo o disposto 

na Norma EN 50618. Exzhellent Class Solar é a nova solução de instalação 
da General Cable-Celcat que, além disso, também cumpre o disposto na 
primeira norma internacional para cabos fotovoltaicos, a IEC 62930 (2017).
O auge das instalações fotovoltaicas levou inicialmente à instalação de 
cabos convencionais, não concebidos para uma vida útil prolongada nas 
condições de uma  instalação de  intempérie com alta exposição à ação 
atmosférica ou de substâncias químicas em ambientes  industriais. Pouco 
depois apareceram cabos com um desenho específico e certificados por 
organismos externos. Com o passar do tempo, podemos falar atualmente 
de um cabo que é fruto do conhecimento e experiência acumulados no 
grupo Prysmian e que, além disso, vai ao encontro do disposto na recente 
definida norma europeia (EN 50618) e internacional (IEC 62930), o novo 
Exzhellent Class Solar.
Para responder às exigências das  instalações  fotovoltaicas  tanto a nível 
de variedade como de exposição ambiental  (estáticas, móveis, domésti-
cas, industriais, para fornecimento à rede, entre outros), o cabo Exzhellent 
Class Solar supera com sucesso um vasto leque de ensaios elétricos, mecâ-
nicos, químicos, de reação ao fogo e ambientais.

As principais caraterísticas do Exzhellent Class Solar são a norma de dese-
nho (EN 50618 e IEC 62930), tensão atribuída de 1/1 kVac e 1,5/1,5 kVdc, 
tensão máxima de serviço de 1,2/1,2 kVac e 1,8/1,8 kVdc, vida estimada de 
25 anos, a certificação Bureau Veritas LCIE, sendo adequado para sistemas 
de isolamento duplo (Classe II), tem uma temperatura máxima no condu-
tor de 90ºC (120ºC durante 20 000 h), não propagador da chama (Classe 
Eca), sem halogéneos, baixa emissão de fumos, resistência ao ozono e a 
ácidos e bases, resistência à dobragem a baixa temperatura e ao impacto a 
frio, resistência ao calor húmido e à retração da bainha, resistência à pene-
tração dinâmica e durabilidade da marcação.

Novo rack de rede TX CableNet da Rittal
Rittal Portugal
Tel.: +351 256 780 210 � Fax: +351 256 780 219
info@rittal.pt � www.rittal.pt

Com o seu novo rack, TX CableNet, a Rit-
tal está a acelerar a execução de cablagem 
de  rede de qualidade profissional. Mesmo 
grandes quantidades de cabos com um raio 
de curvatura suave são facilmente inseri-
dos nos racks e o roteamento perfeito dos 
cabos é obtido com o “princípio em cascata”. 
O design de estrutura aberta pré-montado 
com um padrão de perfuração para aces-
sórios Rittal, garante instalação rápida e fácil 
manutenção. 
Desde o início, o novo Rack TX CableNet foi 
projetado como um rack de rede e destina-

-se ao roteamento perfeito dos cabos com instalação rápida. O seguinte 
princípio aplica-se mesmo com grandes quantidades de cabos: inserção 
simples em vez de puxar.  Isto é garantido por reentrâncias com bordas 
arredondadas em ambos os lados e em toda a profundidade do teto. As 
escoras externas de roteamento de cabo nas bermas do teto são facil-
mente removidas, o conjunto de cabos completo é  inserido e as esco-
ras são então engatadas com segurança de volta no lugar. Desta forma, até 
mesmo conjuntos de cabos grandes deslizam para baixo do teto e num 
raio de curvatura suave num piscar de olhos. A construção de quadro 
aberto também permite que toda a profundidade seja usada durante a ali-
mentação através da base.
A estrutura do Rack TX-Cablenet é baseada na estrutura TS/IT da Rittal. 
Esta estrutura garante-lhe uma maior capacidade de carga, bem como a 
possibilidade de utilizar milhares de acessórios que a Rittal desenvolveu ao 
longo de anos para otimização da instalação de cabos ou montagem de 
equipamentos. 

Tocha de soldadura ajustável
Fronius España S.L.U.
Tel.: +34 916 496 040 � Fax: +34 916 496 044
pv-sales-spain@fronius.com � www.fronius.es

Economiza  recursos, é flexível e económico: o  sistema Fronius Multi-
lock é um sistema de tocha modular para soldadura manual TIG e MIG / 
MAG. Do pescoço da tocha aos elementos operacionais, todos os com-
ponentes podem ser ajustados às necessidades individuais, permitindo 
uma ampla variedade de aplicações de soldadura com uma única tocha. 
Dessa forma, economiza em custos de aquisição, tempo de armazena-
mento e retrofit.
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As tochas modulares TIG 
e MIG / MAG da Fronius 
são a resposta aos desa-
fios da soldadura manual 
e reduzem significativa-
mente  os  esforços  até 
agora necessários: podem 
ser alterados bicos de 
tocha de diferentes com-

primentos e ângulos. Desta forma, uma tocha com conjunto de cabos serve 
de base para vários componentes e para todas as tarefas de soldadura.
Existem mais de 40 pescoços de tocha diferentes para escolher para sol-
dadura TIG e mais de 80 para MIG / MAG. Eles incluem pescoços de tocha 
flexíveis que podem ser dobrados individualmente para mudar a sua forma. 
Além disso, não há necessidade de usar ferramentas para trocá-los: o sol-
dador só precisa de pressionar e girar para separar o pescoço da tocha do 
conjunto de cabos e conectar e girar para reconectá-lo. Isto é aplicável para 
sistemas refrigerados a gás e água.

Carlo Gavazzi lança no mercado o relé miniatura 
de monitorização de carga ON/OFF: EIS H
Carlo Gavazzi Unipessoal Lda
Tel.: +351 213 617 060 � Fax: +351 213 621 373
carlogavazzi@carlogavazzi.pt � www.gavazziautomation.com/nsc/PT/PT/

/company/carlogavazzipt/

O novo  relé de corrente EIS H permite a 
monitorização de pequenas cargas, como 
bombas e ventiladores, graças ao valor do seu 
setpoint mínimo de 200 mA. O EIS H é de fácil 
instalação e colocação em serviço, com uma 
saída de estado sólido (SSR), normalmente 
aberta, que permite uma integração simplifi-
cada em PLC ou BMS (Building Management 
System). As suas principais caraterísticas são a 
deteção de sobreintensidade CA de 200 mA 
a 60 A, através do orifício passante de 12 mm; 
escala fixa de 200 mA (EISH200MA024) ou 
400 mA (EISH400MA230); é autoalimentado 

com 24 CC/CA (EISH200MA024) ou 230 V CC/CA (EISH400MA230) e 
tem uma montagem em calha DIN com uma largura de 22,5 mm.
Desenvolvido pelo Centro de Competência em  Itália, o  relé EIS H  foi 
desenvolvido a pensar na monitorização ON/OFF de pequenas cargas, 
como bombas de circulação de água, ventiladores e iluminação que estão 
habitualmente presentes nas aplicações de AVAC e Automação de Edifícios 
para permitir uma rápida intervenção em caso de falha.

Vulcano lança novas gamas de ar condicionado,  
Easy Cool e Line Cool
Vulcano
Tel.: +351 218 500 300 � Fax: +351 218 500 301
info.vulcano@pt.bosch.com � www.vulcano.pt

/VulcanoPortugal

A Vulcano acaba de lançar duas novas gamas de ar condicionado, a Easy 
Cool e a Line Cool.
A gama Easy Cool é um equipamento mono-split mural, refrigerante R32, 
disponível nas capacidades de 2,6 e 3,5 kW, que possui uma classificação 

energética de até A+++, 
contribuindo para a redu-
ção do consumo ener-
gético  e  do  impacte 
ambiental. Estes equipa-
mentos, com limites de 
funcionamento em arre-
fecimento  de  até  50ºC, 
são,  também,  extrema-

mente  silenciosos  com níveis  sonoros  desde 21 dBA.  Para  além des-
tas caraterísticas este equipamento está preparado para conectividade 
Wi-Fi, através de acessório, que possibilita conectar-se à aplicação Vulcano 
Connect.
A gama Line Cool é também um equipamento mono-split mural, preparado 
para conectividade Wi-Fi, refrigerante R32, com limites de funcionamento 
em arrefecimento de até 50 ºC e com níveis sonoros desde 20 dBA. Esta 
gama está disponível nas capacidades de 2,6 a 7,0 kW. Ambas as gamas 
contam ainda com diversos benefícios para o instalador : a possibilidade de 
autodiagnóstico que indica código de avaria; permutador Golden Fin, trata-
mento especial do permutador Golden para melhor proteção anti corro-
são; a função de deteção de fugas, deteta a falta de refrigerante mostrando 
um código de erro parando a unidade para evitar danos ao equipamento; 
e Função Gear que permite ajustar diferentes níveis de potência 50%, 75% 
ou 100%. Todas estas funções permitem não só uma manutenção mais fácil 
e rápida, mas também potenciam, graças à inversão do ventilador exterior, 
uma menor necessidade de manutenções periódicas.

CIRCUTOR apresenta o novo carregador rápido  
Raption 100
CIRCUTOR, S.A.
Tlm.: +351 912 382 971 � Fax: +351 226 181 072
www.circutor.com

A CIRCUTOR apresenta um novo carre-
gador rápido e compacto, com potência de 
até 100 kW em corrente contínua, capaz de 
recarregar os  veículos elétricos de ontem, 
hoje e amanhã.
O Raption 100 é um carregador com potên-
cia de até 100 kW em corrente  contínua, 
capaz de carregar tanto no padrão COMBO 
CCS quanto  com mangueiras CHAdeMO. 
Também  incorpora  uma mangueira  extra 
para recarga simultânea de até 22 kW em 
modo alternado para um segundo assento.
A  série Raption  é  uma  linha  de  produtos 

veterana quando se trata de recarga rápida em vias públicas. Nasceu com 
o modelo Raption 22 em 2016 e desde então tem evoluído, aplicando a 
experiência adquirida, acrescentando melhorias e adaptando-se às neces-
sidades do mercado atual e futuro. Este equipamento evolui diretamente 
do Raption 50, um equipamento com mais de 3 anos de experiência no 
mercado e com mais de 1000 unidades vendidas em 2019. O Raption 100 
mantém o invólucro e todas as potências do Raption 50 enquanto dobra 
a potência de recarga.
O Raption 100 é o  carregador perfeito para  instalar  em vias  públicas, 
restaurantes, postos de gasolina, centros comerciais, aeroportos e espa-
ços interurbanos. Ambientes em que o condutor valoriza poder efetuar 
carregamentos rápidos, não superiores a 20 minutos, mas que, dadas as 
características dos novos veículos elétricos, podem significar  autonomias 
superiores a 200 km. 
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Cabos para instalações de energia solar fotovoltaica
General Cable-Celcat, a brand of Prysmian Group
Tel.: +351 308 812 408
info.celcat@prysmiangroup.com � www.generalcable.com/eu/pt

A General Cable-Celcat 
tem uma vasta oferta de 
cabos para instalações de 
energia solar fotovoltaica. 
Para  ligação entre painéis 
fotovoltaicos e instala-
ção BT DC entre painéis 
e caixas de ligação (string 
combiner box) há os cabos 

Exzhellent Solar H1Z2Z2-K, concebidos para instalações solares fotovoltai-
cas interiores, exteriores, industriais, agrícolas, fixas ou móveis (esteiras, con-
dutas e equipamentos).
Para as  ligações BT DC entre caixas de  ligações e  inversores e também 
para a instalação BT AC entre inversores e transformador há os HAR-
MONY XZ1 Al-(S) e os HARMONY All Ground XZ1 Al-(S). Os cabos 
HARMONY All Ground XZ1-Al (S) são cabos de energia de baixa ten-
são especialmente concebidos para instalações enterradas sem necessi-
dade de recurso à vala convencional. O desenho All Ground® oferece uma 
ótima resistência aos impactos mecânicos e à abrasão. O HARMONY Class 
XZ1-Al(S) é um cabo de baixa tensão para instalações subterrâneas e ins-
talações ao ar. Ambos os cabos estão aptos para instalação em sistemas 

fotovoltaicos cuja tensão entre condutores ou entre condutor e terra não 
supere os 1800 Vdc e incluídos sistemas em ilha (IT). Para os cabos isolados 
com XLPE ou EPR há os Vulpren e os Hersatene, ambos direcionados para 
as instalações ao ar, em tabuleiros ou enterrados diretamente nas condutas. 

RAD EE: transceiver de comunicação sem fios 
com interface RS485
Phoenix Contact, S.A.
Tel.: +351 219 112 760 � Fax: +351 219 112 769
www.phoenixcontact.pt

O transceiver RAD-EE-2400-RS485 possi-
bilita a comunicação sem fios entre equipa-
mentos com porta de comunicação RS485. 
Pode ser integrado em comunicações simples 
ponto-a-ponto como em redes complexas 
em malha. Neste último caso, o transceiver 
funciona também como repetidor. É neutro 
a protocolos de comunicação, como o Mod-
bus RTU. Dependendo da antena e da geo-
grafia do terreno, o alcance pode ultrapassar 
os 500 m. A tecnologia de transmissão sem 
fios é baseada em FHSS (Frequency Hoping 
Spread Sprectrum). 
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10 Soluções  
de Eficiência Energética
A coleção “10 SOLUÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA” ajudá-lo-á a compreender 
melhor como é possível aumentar o conforto e a eficiência energética da sua habitação.

https://bit.ly/3hji5b9

https://bit.ly/2Uu8SDR

Plataforma para  
o crescimento sustentável
27 desafios, 511 recomendações.

https://bit.ly/2SQe84t

Fichas temáticas  
sobre a União Europeia
Eficiência energética, numa altura em que a redução do consumo de energia  
e do desperdício energético assume uma importância cada vez maior para a UE.

https://bit.ly/3jJhEZq

Hydrogen Fuel Basics
Conheça a missão, valores, realizações e metas específicas da Eficiência Energética 
e Energia Renovável (EERE) do Departamento de Energia dos EUA, como está definido 
no Plano Estratégico de 2016-2020.

Para mais informações  
sobre cada um dos indicadores  
http://energizair.apren.pt

EnergizAIR   indicadores para as médias de abril a junho de 2021

SOLAR  
FOTOVOLTAICO

Lisboa: 178% 

EÓLICA

Portugal Continental
2 750 321 habitações

SOLAR  
TÉRMICO

Lisboa: 83%
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 dossier sobre recursos endógenos para energia
› instalação de aerogeradores nED100 no Porto 
 de Shoreham (Reino Unido)
› projeto CHARCLEAN: valorização de biomassa 
 através da produção de carvão vegetal
› Lipor apoia a autossuficiência de eletricidade do país
› cooperação DGEG-CBE no domínio da biomassa para a energia
› o solar fotovoltaico: da pequena à grande escala
› descarbonização à boleia do biogás

 vozes de mercado
› comunidades de energia
› o mix da transição energética

 nota técnica
› novos serviços laboratoriais de suporte 
 na otimização de coletores solares térmicos 
 – Projeto LIFESOLAR (2.ª Parte)


