
Resumo 

 

O presente projecto tem por objectivo a criação de uma base de dados, que 

disponibilizará, na realidade empresarial da Eurico Ferreira, SA, toda a informação 

indispensável relativa a um parque fotovoltaico que será construído nos próximos 

meses em Sevilha, Espanha. 

O parque fotovoltaico que irei tratar especificamente encontra-se situado em 

Aznalcóllar, Andalucia, com 1,5 MW de potência. Será o primeiro investimento da 

empresa no campo da produção fotovoltaica, ainda, numa fase inicial do projecto, 

sendo a base de dados criada por mim a ferramenta que permitirá a análise e avaliação 

do funcionamento do parque por parte dos responsáveis no Eurico Ferreira, SA. 

No entanto o software estará preparado para a gestão de quaisquer novos parques 

fotovoltaicos criados futuramente, independentemente da sua realidade geográfica. 

Foi-me também pedido que reunisse e apresentasse toda a informação essencial 

relativa à manutenção de um parque fotovoltaico. A manutenção será abordada como 

um pilar, sustentáculo da credibilização, do aproveitamento da conversão da radiação 

solar em energia eléctrica. 

Sendo a Eurico Ferreira, SA uma empresa que desde a sua criação em 1984 aposta no 

mercado energético, com o presente desenvolvimento das energias renováveis 

começou naturalmente a alargar o seu campo de actividade às mesmas, tendo como 

horizonte aproveitar as oportunidades que o mercado lhe proporcionar. 

 

 

Abstract 

 

This project aims at the creation of a database, which will save all the information 

necessary on a photovoltaic park that is being built by Eurico Ferreira, SA in the coming 

months in Seville, Spain. 

The park which the database will deal specifically is located at Aznalcóllar, Andalucia 

with 1.5 MW of power. It will be the first investment of the company in the field of 

photovoltaic generation, still at an early stage of the project, and the database created 



by me it’s the tool that will enable the analysis and evaluation of the functioning of the 

park by those responsible in Eurico Ferreira, SA. 

However the software will be prepared for the management of any new photovoltaic 

parks created in the future, regardless of their geographical reality. 

I was also asked to meet and provide all essential information concerning the 

maintenance of a photovoltaic park. The maintenance will be addressed as a pillar, 

cornerstone of credibility, on the use of converting sunlight into electricity. 

As the Eurico Ferreira, SA a company that since its creation in 1984 bet big in the 

energy market, with this development of renewable energy, they naturally began to 

extend its field of activity the same, with the horizon seize the opportunities that the 

market gives.  


