PV-Prosumers4Grid
Este projecto foi ﬁ nanciado pela União Europeia, Programa Horizon 2020,
de investigação e inovação ao abrigo do contrato nº 764786.

Sobre o
PV-Prosumers4GRID
O PV-Prosumers4Grid (PVP4Grid) é um projecto financiado pela
União Europeia que envolve 12 parceiros de vários países europeus. O projecto iniciou-se em Outubro de 2017 e decorrerá até
Março de 2020. O objectivo principal do PVP4Grid é aumentar a
quota de mercado e valor de mercado do fotovoltaico, facilitando
a transição dos consumidores a prosumers.
O projecto PVP4Grid pretende uma melhor integração da energia
fotovoltaica com foco na integração no mercado. O projecto irá
identificar, melhorar, implementar e avaliar modelos novos de
gestão e de negócio, que combinem a produção, o armazenamento, a flexibiliade entre a oferta e a procura, e outras tecnologias, fazendo do autoconsumo fotovoltaico um produto comercialmente viável.
De forma a alcançar os objectivos, serão desenvolvidas directizes
detalhadas para Prosumers e Operadores de Sistemas de Distribuição (DSO´s), a par de recomendações de políticas para os
legisladores nacionais e europeus sobre como chegar ao enquadramento legal adequado para a produção/consumo (proconsumption). Será ainda criada uma ferramenta disponível online
para auxiliar os PV prosumers a acompanhar o desenvolvimento
económico dos respectivos projectos.
Actividades
O PVP4Grid alcançará os objectivos seguintes no final do projecto:
	Identificação do potencial do prosumer fotovoltaico e o seu
impacto em sistemas de ambientes diversificados;
	Identificação de barreiras para melhoria do papel dos prosumers fotovoltaicos
	Validação de conceitos inovadores de negócio e gestão para
prosumers fotovoltaicos
	Recomendações para a implementação de conceitos PVP4Grid aos níveis nacional e europeu
O projecto PV-Prosumers4Grid planeia realizar workshops nacionais e europeus com os intervenientes de relevo nas energias
renováveis, legisladores e prosumers para discutir os conceitos
prosumer, directrizes e recomendações. Os resultados estarão
disponíveis na página online do projecto: www.pvp4grid.eu

Conceitos do
PV Prosumer
Os conceitos do PV Prosumer (PVP) são descrições holísticas de
casos específicos em que a tenologia fotovoltaica é usada. São
baseados em modelos de negócio possíveis/exequíveis para prosumers fotovoltaicos, com a especificação do papel e efeitos em
todas as partes envolvidas, o valor acrescido disponibilizado aos
prosumers, assim como os fluxos de custo e retorno do investimento. São complementados com a descrição dos componentes
técnicos necessários (i.e. equipamentos de medição, sistemas de
armazenamento por baterias, etc.); das interligações com a rede
(i.e. rede eléctrica, mercados eléctricos); estrutura organizacional
(i.e. modelos de facturação); e o enquadramento legal associado.
A Figura 1 apresenta as questões principais do mercado, rede e regulamentação, que influenciam o desenvolvimento dos conceitos
futuros do prosumer fotovoltaico e modelos de negócio. O projecto
PVP4Grid valida os conceitos do PV Prosumer em três segmentos
distintos: (1) uso singular; (2) uso colectivo do fotovoltaico num
único local; e (3) modelos de energia ao nível de bairro (district) (i.e.
o mesmo nível de tensão). O projecto apresenta as interligações
de três conceitos diferentes de prosumer fotovoltaico e alterações
relacionadas a nível do sistema (i.e. tarifas dinâmicas de energia
e taxas de rede; alterações de tarifas ao nível da potência e na
energia; O projecto apresentará ainda recomendações para a sua
aplicação adequada.
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Figura 1. Os conceitos PVP4Grid reconhecem a inﬂuência global
(mercado, rede & regulamentação) para os três segmentos
distintos

Parceiros
Os participantes seguintes, incluindo associações, universidades,
institutos e empresas estão envolvidos no PVP4Grid:
Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) Alemanha (Coordinador)
www.solarwirtschaft.de
Ambiente Italia (AMBIT) Itália
www.ambienteitalia.it
Associação Portuguesa de Empresas do Sector Fotovoltaico
(APESF) Portugal
www.apesf.pt
Becquerel Institute – ICARES Consulting (BI) Bélgica
http://becquerelinstitute.org
Eclareon (ECL) Alemanha
www.eclareon.com
European Renewable Energies Federation (EREF) Bélgica
www.eref-europe.org
Fronius International (FRO) Áustria
www.fronius.com/en
FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (TECNALIA)
Espanha
www.tecnalia.com/en
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) Portugal
www.lneg.pt
TU Wien – Energy Economics Group (TUW-EEG) Áustria
www.eeg.tuwien.ac.at
Unión Española Fotovoltaica (UNEF) Espanha
https://unef.es
Universiteit Utrecht (UU) Holanda
www.uu.nl/geo/energyandresources
Participe
Junte-se a nós no Twitter: https://twitter.com/PVP4Grid
Aceda ao nosso website para actualizações da nossa pesquisa e e
eventos futuros: www.pvp4grid.eu
Use a nossa ferramenta online de modelo cash-flow para prosumers: www.pvp4grid.eu/cmt
Contacte-nos
Coordenador do projeto
BSW – Bundesverband Solarwirtschaft e. V.
– Associação Alemã para o Solar –
Luz Alicia Aguilar, Lietzenburger Straße 53, 10719 Berlin, Alemanha
E-Mail: info@pvp4grid.eu
Parceiro nacional
APESF:
Avenida da República nº 6, 7º esquerdo
1050-191 Lisboa | Portugal
Karl Moosdorf
E-Mail: karl.moosdorf@apesf.pt

LNEG:
Estrada do Paço do Lumiar, 22,
Edifício Solar XXI,
1649-038 Lisboa | Portugal
Antonio Joyce
E-Mail: antonio.joyce@lneg.pt

