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PV Legal – um projeto de grande sucesso
- Julho 2009 – fevereiro 2012
- 13 países envolvidos
- Um dos maiores projectos do “Intelligent Energy Programme” da Comissão Europeia
- Impacto direto no desenvolvimento da legislação em Portugal (DL 118A- 2010)
- Uma chave nas negociações com o Governo
- Uma oportunidade para a integração da APESF na rede das associações europeias
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PV Legal – um projeto de sucesso
O PV Legal e a transição para o PV Grid
O conceito:
- Continuação e alargamento do trabalho do PV LEGAL
- Manutenção da base de dados
- Análise do grande tema atual do fotovoltaico: a integração em larga escala da energia
fotovoltaica na rede eléctrica
- Utilização dos contatos e experiências
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Factos PV GRID

• Executado por 21 parceiros em 16 membros da CE
• Sob coordenação de BSW-Solar
• Paises envolvidos: Áustria, Bélgica, Bulgária, República
Checa, França, Alemanha, Grécia, Itália, Polónia,
Portugal, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia,
Holanda, Reino Unido
• O projecto é co-financiado pela Comissão Europeia
integrado no programa ”Intelligent Energy Europe”
• Duração: 30 meses (Maio 2012 – Out 2014)

PV GRID: países participantes
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Análise das condições legais nacionais
•

Os mercados nacionais foram analisados em três segmentos:
 Sistemas residencias (1-10 kWp)
 Sistemas comercias (10-1.000kWp)
 Sistemas industriais de granda escala (> 1.000 kWp)

•

Desenvolvimento de um projeto fotovoltaico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Escolha do local da instalação
Licença de produção de eletricdade
Processo administrativo
Licença de ligação à rede eléctrica
Apoios
Construção do sistema
Ligação à rede
Financiamento
Outras obrigações legais
Funcionamento

•

Indicadores: custos, duração e mão-de-obra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Duração
Prazos de espera
Custos do processo administrativo
O peso das barreiras burocráticas
Mão-de-obra relacionada com o processo
administrativo
Mão-de-obra não relacionada com o processo
administrativo
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Barreiras ao desenvolvimento
e funcionamento de um sistema FV
•

A maioria do trabalho do PV GRID está relacionada com a identificação das barreiras, que
bloqueiam ou dificultam o desenvolvimento das instalações fotovoltaicas.

•

Mais de 200 barreiras foram identificadas :

1. Licenciamento
o
o
o

Restrições legais no local da instalação
Legislação ambiental
Regulamentos regionais

2. Rede eléctrica
o
o
o

Custos da ligação à rede
Acesso à rede
Tempo de espera

3. Apoio e financiamento
o
o
o

Procedimentos prolongados e
complexos
Limitações legais
Regulamentos em falta

4. Operação e manutenção
o

o

Custos inesperados (p. e. a
declaração de início de
atividade)
Obrigações legais
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Resumo dos resultados
PV project development: Legal-administrative Labour Requirements (in man-hours)

•

A mão-de-obra necessária para o licenciamento e ligação à rede elétrica serve de
indicador à complexidade do procedimento legal.
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Resumo dos resultados
PV project development: Legal-administrative Cost Share (over total project development costs in %)

•

A fracção dos custos administrativos em relação aos custos totais do projecto (%) mostra qual
o peso burucrático no desenvolvimento de um projeto fotovoltaico

•

Naturalmente, estes custos reflectem- se nos preços finais dos distemas fotovoltaicos
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Resumo dos resultados
PV project development: Duration and Waiting Time (in weeks)

•

O tempo total do desenvolvimento de um sistema fotovoltaico pode servir como indicador do risco
económico do investimento

•

Quanto maior a demora até à colocação em serviço do sistema, maior o tempo em que o investidor
fica sem o retorno do seu investimento

•

A duração do processo pode servir para avaliar a eficiência das entidades administrativas envolvidas
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Base de dados das obrigações legais

• Um resumo das condições legais e dos mercados nacionais dos 16 países que
participam, mostra os factores mais importantes, a situação de cada segmento dos
mercados e as barreiras mais importantes em cada país.

• A recolha de dados foi efectuada pelas Associações Nacionais, incluindo entrevistas
com instaladores e exploradores de sistemas fotovoltaicos em cada país.

• É possível encontrar mais informações e detalhes na internet “PV GRID database”:

http://www.pvgrid.eu/database/.
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Alemanha
Desenvolvimento de um projeto fotovoltaico: quota de custos administrativos, duração e tempo de espera

Estado do mercado
• Sistemas residenciais até 10 kWp são
normalmente instalados em telhados,
beneficiando da dispensa de licenças de projeto.
•

Sistemas comerciais até 1 MWp representam a
quota maior do mercado fotovoltaico alemão.
Contudo, a aplicação da ligação à rede costuma
ser um obstáculo significativo.

•

A aprovação de sistemas industriais superiores a
1 MWp tem sido restringida nos últimos anos.
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Portugal
Desenvolvimento de um projeto fotovoltaico: quota de custos administrativos, duração e tempo de espera

Estado do mercado
• Os sistemas residenciais num edifício são
permitidos até à capacidade máxima de 3.68
kWn. Os consumidores podem instalar um
sistema fotovoltaico, mas enfrentam restrições à
capacidade de ligação à rede, bem como o “cap”
de mercado anual.
•

Em sistemas comerciais, há relativamente poucas
instalções, compreendidas entre 20 a 100 kWn.

•

Presentemente, o segmento das instalações
industriais está inativo.
14/05/2013

12

Espanha - Principais barreiras do mercado
Desenvolvimento de um projeto fotovoltaico: quota de custos administrativos, duração e tempo de espera

Estado do mercado
• Os sistemas residenciais (até 10 kW) beneficiam
de licenças e ligações à rede mais facilitadas.
•

A legislação permite o auto-consumo em
instalações até 100 kW ligadas à baixa tensão,
incluindo sistemas comerciais.

•

As instalações industriais tiveram uma redução
da quota anual de quase 100% para 33%, devido
ao período de pré-registo, a redução e suspensão
de tarifas bonificadas.
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A colaboração entre governos e associações no contexto do
PV GRID – uma situação “win-win”
- Acesso a experiências de outros países
- Desenvolvimento da indústria nacional
- Diminuição de custos associados à instalação
- Crescimento económico
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www.apesf.pt

14/05/2013

15

