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Resumo 

A dissertação aqui apresentada está enquadrada no estudo da eficiência energética. Neste 

trabalho foi estudado a vertente técnica e económica de projetos de sistemas fotovoltaicos 

para autoconsumo e desenvolvida uma ferramenta informática, em linguagem VBA, para esse 

fim. Esta ferramenta foi desenvolvida em ambiente empresarial, com o intuito de auxiliar 

uma empresa de engenharia na área de energia que pretende reforçar a sua posição no 

mercado das energias renováveis, mais concretamente em projetos de sistemas fotovoltaicos. 

A ferramenta poderá ser utilizada como suporte para empresas ESCO elaborando relatórios 

que servem de base para contratos de performance ou apenas para a apresentação de 

propostas para uma venda direta a um cliente. 

O dimensionamento de um sistema fotovoltaico é um procedimento que requer tempo e 

um aprofundado estudo sobre a instalação. Com o objetivo de melhorar este processo, esta 

dissertação apresenta uma ferramenta informática que tem a capacidade de otimizar o 

número de painéis a instalar em cada instalação e disponibilizar toda a análise financeira que 

está inerente à produção de energia dos painéis. Para isso, recorre essencialmente aos 

diagramas de carga da instalação para uma caracterização da mesma e, à radiância incidente 

no local para a determinação da produção de energia por parte dos painéis. 

Os testes realizados à ferramenta foram executados com dados reais e demonstraram uma 

clara melhoria face ao método tradicional de dimensionamento deste tipo de projetos. De 

entre as mais-valias obtidas pela ferramenta é possível destacar, entre outras, a facilidade 

com que se define qual a duração do contrato ESCO mais adequada para cada projeto, o 

tempo de cálculo para um novo projeto e o facto de ser efetuada uma otimização do número 

de painéis fotovoltaicos a instalar. 
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Abstract 

The thesis presented is framed in the study of energy efficiency. In this work the 

technical and economic aspects of photovoltaic projects for self-consumption environment 

were considered and software tool was developed for this purpose. The tool was developed 

within business environment and in order to help an energy engineering company that 

intends to strengthen its position in the market of energy efficiency, specifically in 

photovoltaic projects. The tool serves the purpose for ESCO companies reporting on the 

point of view of an energy performance contract or as a direct sale to a customer - self-

financing. 

The design of a photovoltaic system is a procedure that requires time and a full study of 

the installation. In order to improve this process, this work presents a tool that has the 

ability to optimize the number of panels to be installed in each facility and provide all the 

financial analysis that is inherent in the energy production of the panels. Uses essentially the 

load diagram for the characterization of the facility and the local radiance to determine the 

power production of the panels. 

The tests were performed with the tool and actual data showed an improvement over 

one traditional method of sizing this type of projects. Among the gains obtained by the tool 

can highlight, among others, the ease with which you can define which ESCO contract length 

is most appropriate for each project, the calculation time decreased for a new project and 

the fact that it optimized the number of photovoltaic panels to be installed. 
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1 - Enquadramento 

Ao longo dos últimos anos tem existido uma crescente e permanente preocupação com a 

eficiência energética. Tal linha de pensamento deve-se ao contínuo aumento do preço dos 

combustíveis fósseis e fontes primárias de energia e à consciencialização para o aumento da 

temperatura média global do planeta.  

O aumento populacional registado nos últimos anos bem como o crescimento industrial de 

certas zonas do globo apontam para um aumento do consumo de energia a nível mundial. 

Prevê-se que este aumento seja de cerca de 86% na indústria, 97% nos serviços e até 119% no 

que diz respeito ao setor doméstico, segundo dados da Agência Internacional de Energia [1]. 

Estes indicadores vêm reforçar ainda mais a necessidade de uma mudança de paradigma 

energético para uma maior preocupação no que diz respeito à eficiência e independência 

energética. 

Posto isto, as organizações mundiais, nomeadamente a União Europeia, têm vindo a 

adotar medidas de incentivo para a produção de energia via fontes renováveis e também para 

uma diminuição sustentada do consumo de energia. A nível nacional tais diretrizes vêm 

mencionadas tanto no Plano de Ação para a Eficiência Energética 2016 (PNAEE) como no 

Plano de Ação para as Energias Renováveis 2020 (PNAER). 

A nível europeu é previsto alcançar uma redução de 20% das emissões de efeito de estufa 

relativamente a 1990, uma redução de 20 % de quota de energia proveniente de fontes 

renováveis no consumo final e uma redução de 20% do consumo de energia primária 

relativamente à projeção do consumo para 2020 [2]. Para Portugal está estabelecido, para 

2020, um objetivo mais ambicioso que compreende reduzir em 25% o consumo de energia 

primária e um objetivo específico para a Administração Pública de 30% de redução [2]. Ainda 

para 2020, é previsto que 31% do consumo final seja proveniente de fontes primárias de 

origem renovável bem como 10% da energia utilizada em transportes. A par deste objetivo é 
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também pretendido que a dependência energética de Portugal seja reduzida, através de um 

mix energético equilibrado e garantindo, assim, a segurança de abastecimento [2]. Para estes 

objetivos é necessário um quadro de sustentabilidade energética onde: se mantém a 

qualidade de vida dos cidadãos; é feita uma reeducação energética com o objetivo de 

diminuir o consumo de energia, é necessário promover o aumento da eficiência energética e, 

com racionalidade económica, aumentar a contribuição das energias renováveis endógenas. 

Na última década (2000-2010), a nível europeu, existiu um abrandamento no que diz 

respeito ao consumo de energia final mas o mesmo não se verificou no que diz respeito ao 

consumo de eletricidade, que teve um aumento de 2,7% no mesmo período [2]. 

No PNAEE 2015 estavam envolvidas 5 áreas de consumo - transportes, residência e 

serviços, indústria, Estado e comportamentos - e 12 programas sendo que na totalidade 

estava previsto uma poupança, até 2016, de 1 501 305 tep que correspondiam a uma redução 

de 8,2% face ao consumo entre 2001 e 2005. A poupança de energia alcançada ficou apenas 

nos 729 077 tep o que corresponde a uma execução de apenas 49% da meta inicialmente 

prevista [2]. 

Face aos resultados atingidos anteriormente o PNAEE 2016 passa a abranger 6 áreas de 

consumo (transportes, residencial e serviços, indústria, Estado, comportamentos e 

agricultura) e contém 10 programas de eficiência energética. Esta reestruturação passou por 

abandonar as medidas que nunca chegaram a ser implementadas, por estarem desfasadas da 

realidade e pela adoção de medidas de mais fácil aplicação e mais eficientes. Com esta 

mudança é pretendido que sejam alcançados os compromissos existentes perante a União 

Europeia para 2020 [2]. 

Também o PNAER tem metas a nível europeu. Existem 3 áreas de consumo - transportes, 

eletricidade e aquecimento e arrefecimento - sendo que apenas os transportes têm vinculado 

um objetivo (10%). Os outros dois setores não têm associado qualquer tipo de objetivo 

obrigacionista. Em linhas gerais, o PNAER prevê uma redução de 18% na capacidade instalada 

em tecnologias baseadas em FER face ao plano de 2010, com a quota de eletricidade de base 

renovável no novo PNAER a ser superior (60% vs. 55%), tal como a meta global a alcançar, que 

deverá situar-se em cerca de 35% (face à meta de 31%) [2]. 

Com estes objetivos delineados é necessário adotar medidas por parte das empresas e 

organizações. Estas medidas de eficiência passam muitas vezes pela mudança ou colocação 

de novos equipamentos para que seja possível o cumprimento das metas. Por um lado, estes 

equipamentos podem representar um valor de investimento elevado para o orçamento 

financeiro da empresa, e por outro lado este tipo de trabalho pode estar fora do alcance 

técnico da empresa. 

Neste contexto e para colmatar estes problemas existem no mercado empresas do tipo 

ESCO, Energy Service Companies, com capacidade técnica e disponibilidade financeira para 

arriscar uma eventual remuneração com as poupanças de energia que se venham a verificar. 
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Desta forma, o maior fator diferenciador de uma ESCO é a sua capacidade de garantir 

uma poupança energética ao cliente e a partir da mesma assegurar uma remuneração que 

amortize o investimento inicial, dando cumprimento a um contrato de performance 

energética (EPC) [3]. As ESCO são empresas que apontam os seus meios de forma a ajudar no 

cumprimento das metas delineadas tanto pelo PNAEE como o PNAER. 

O EPC é um mecanismo jurídico que estabelece um clausulado entre as duas entidades 

(ESCO e cliente) que permite assegurar as poupanças e remunerações retiradas do projeto 

implementado [4]. 

 

 

 

1.2 - Motivação 

 

As metas europeias no que diz respeito às emissões poluentes e à eficiência energética 

criaram uma necessidade crescente na redução do consumo através do uso eficiente de 

energia. Esta necessidade veio criar um novo mercado, no qual as ESCO se estabeleceram, de 

modo a facilitar a implementação de medidas de eficiência energética. 

Com o panorama atual e com o que se prevê a curto prazo, a procura pelos contratos de 

performance energética disponibilizados pelas ESCO têm uma forte tendência para crescer. 

Nesse sentido as empresas ESCO têm que ter os seus processos otimizados por forma a dar 

uma resposta rápida e de qualidade a todos os potenciais projetos. 

Assim, e após se reunir toda a informação necessária, é imperativo que a ESCO tenha a 

capacidade de colocar à disposição do cliente uma proposta num curto período de tempo. A 

proposta deverá conter todas as especificações técnicas da solução bem como toda a análise 

financeira dessa mesma solução. Esta rapidez é crucial não só para atrair clientes mas 

também é uma peça fundamental no que diz respeito ao bom funcionamento da própria 

ESCO. Uma empresa que consegue dar respostas céleres e de qualidade aos pedidos é uma 

empresa que tem uma maior capacidade de ganhar projetos e com isso aumentar o número 

de projetos bem-sucedidos implementados. 

A metodologia estudada na presente dissertação tenta ir de encontro a esta necessidade 

de rapidez na elaboração de uma proposta. Esta rapidez tem que ser acompanhada por 

eficiência no que diz respeito a uma solução, ou seja, é necessário que a solução apresentada 

seja a melhor a nível técnico e a nível financeiro. Desta forma, é possível desenvolver uma 

ferramenta que tenha como resultado uma proposta para um cliente, aglomerando as 

questões técnicas com a análise económica. 
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1.3 - Objetivos 

 

Atualmente, as empresas ESCO enfrentam desafios constantes uma vez que a procura de 

contratos de performance tem vindo a sofrer um aumento constante. Por forma a dar uma 

maior e melhor resposta aos constantes e crescentes desafios, as empresas ESCO têm que 

estar dotadas de métodos que sejam eficientes no que diz respeito ao planeamento de 

qualquer tipo de contrato de performance. 

A presente dissertação tem como principal objetivo melhorar e dotar as empresas ESCO 

de uma maior rapidez e qualidade no que diz respeito ao planeamento de projetos, mais 

concretamente projetos fotovoltaicos. Esse objetivo passa por criar uma ferramenta 

informática capaz de otimizar o número de painéis fotovoltaicos e realizar toda a análise 

económica resultante da energia produzida pelos painéis. 

Numa primeira fase é necessário criar uma metodologia que seja capaz de, através da 

análise dos diagramas de carga do ponto de consumo, otimizar o número de painéis, 

minimizando a venda de energia à rede elétrica de serviço público, RESP, (uma vez que os 

proveitos com a mesma são inferiores) e ao mesmo tempo garantir uma efetiva cobertura das 

necessidades de consumo do cliente. 

Numa segunda fase é necessário elaborar toda a análise financeira da receita gerada pela 

produção de energia dos painéis fotovoltaicos ao longo do período de garantia dada pelo 

fabricante dos mesmos. 

Por fim, é imprescindível que seja realizada uma junção das fases referidas 

anteriormente e que sejam articuladas para que criem uma ferramenta robusta, fiável e 

rápida no planeamento de um projeto fotovoltaico em ambiente ESCO. 

 

 

 

1.4 - A Ecoinside 

 

A Ecoinside é uma empresa que teve início em 2006 sendo a primeira spin-off do primeiro 

curso de empreendedorismo da Universidade do Porto. A sua criação foi apoiada pelos 

professores Daniel Bessa e Marques dos Santos [5]. 

Desde a sua fundação assume um compromisso de atividade de grande responsabilidade: 

o desenvolvimento económico sustentado aliado à preservação ambiental e ecoeficiência. 

Em 2011 alcança dois de três prémios de sustentabilidade Green Biz atribuídos pela ANJE 

(Associação Nacional de Jovens Empresários). 
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A Ecoinside é uma empresa que, sendo fundada no meio académico, está em constante 

contacto com esse mesmo meio, tendo acesso a diversos estudos científicos e a tecnologia 

pioneira. 

Os serviços prestados pela Ecoinside passam por auditorias energéticas no âmbito do SCE, 

SGCIE, certificação energética, etc. Nos serviços prestados instalam inúmeras tecnologias tais 

como: sistemas de gestão de energia; iluminação eficiente; baterias de condensadores; 

caldeiras industriais; sistemas de autoconsumo. A nível financeiro é uma empresa que tem 

capacidade de implementação dos seus próprios projetos, podendo oferecer aos clientes um 

financiamento integral ou um financiamento parcial. 

 

 

 

1.5 - Estrutura da Dissertação 

 

O presente trabalho de dissertação encontra-se dividido em quatro capítulos e os 

respetivos anexos. 

O primeiro capítulo trata-se de uma introdução a todo o documento e encerra a sua 

atividade neste ponto. 

O segundo capítulo é uma descrição do estado da arte, do funcionamento do mercado de 

contratos de performance e das empresas ESCO. Ao longo do capítulo são apresentadas as 

ESCO, é descrito o seu modo de operação, são apresentados os contratos de performance 

energética, é analisada toda a medição e verificação presente num contrato de performance, 

é analisado o mercado português e por fim é realizada uma caraterização de toda a análise 

financeira a efetuar para um projeto ESCO. 

No terceiro capítulo é feita a descrição do funcionamento da ferramenta informática 

desenvolvida. Inicialmente é descrita a ferramenta com uma definição das suas capacidades. 

Seguidamente são analisadas as duas bases para o desenvolvimento da ferramenta – os 

diagramas de carga e as radiâncias incidentes no local. O ponto seguinte é a apresentação e 

caracterização de todas as variáveis consideradas pela ferramenta. Após esta caracterização, 

é efetuada a análise e explicação de todo o funcionamento da ferramenta. Por último é 

realizada uma apresentação da materialização do trabalho desenvolvido. Simultaneamente, é 

apresentado um exemplo do funcionamento completo da ferramenta com a ilustração dos 

resultados apresentados pela ferramenta. 

O quarto capítulo é referente às conclusões deste projeto de dissertação e nele são 

descritas as mais-valias da ferramenta desenvolvida. Neste mesmo capítulo é ainda realizada 

uma abordagem a possíveis trabalhos futuros a realizar neste mesmo tema. 
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Os anexos presentes neste documento dizem respeito a uma ilustração dos resultados que 

são possíveis obter com a ferramenta. Estes resultados são apresentados através da aplicação 

de um exemplo prático. 

 

 



 

   

Capítulo 2  

Estado da Arte 

2.1 - Produção Fotovoltaica: Porquê? 

 

Nos últimos anos tem existido um forte abrandamento no que diz respeito à utilização dos 

combustíveis fósseis para o fornecimento de energia elétrica. Estas fontes de energia, tais 

como o carvão, o petróleo e o gás natural, enfrentam inúmeros desafios para se manterem 

como as principais fontes de energia. O aumento dos preços, as preocupações, dos países sem 

reservas, sobre a dependência na importação destes combustíveis aos países com as maiores 

reservas e as crescentes preocupações sobre os riscos das alterações climáticas resultantes da 

utilização destes combustíveis têm levado à diminuição na sua utilização [6]. 

Como resultado desta mudança de paradigma existe uma crescente aposta em fontes de 

energias alternativas, tais como a solar, a biomassa, a hidroelétrica e a eólica. Este tipo de 

fonte de energia apresenta-se como renovável e, ao contrário dos combustíveis fósseis, são 

recursos que são infinitos ou que apresentam uma taxa de renovação superior à taxa de 

utilização. Por este motivo são energias que têm tendência para apresentarem um preço 

inferior [6]. 

Deste grupo de fontes de energia renovável, a energia solar é a que se apresenta como 

uma das mais promissoras. A produção fotovoltaica apresenta várias vantagens quando 

comparada com as demais formas de produção de energia elétrica, tais como [6]: 

 

 Redução da dependência de combustíveis fósseis: A produção fotovoltaica apenas 

necessita de luz solar diminuindo drasticamente a dependência de qualquer 

combustível e a flutuação de preços dai resultante. Sendo uma produção 

conseguida a partir do sol não apresenta qualquer custo inerente à produção de 

energia; 
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 Vantagens ambientais: sendo a fonte de energia o sol, leva a que não exista 

qualquer impacto no meio ambiente quando comparado com as formas de 

produção de energia elétrica que recorrem a combustíveis fósseis; 

 Pico de produção coincidente com o pico de consumo: as horas com maior 

incidência solar são as horas em que ocorre uma maior produção de energia 

elétrica. Sendo que estas horas são coincidentes com as horas em que, 

normalmente, existe um maior consumo e uma maior tarifa elétrica, é possível 

reduzir claramente a dependência elétrica do comercializador de energia e, ao 

mesmo tempo, aumentar as vantagens económicas que dai resultam; 

 Flexibilidade: a capacidade de geração está diretamente relacionada com a 

quantidade de módulos solares instalados, o que permite assim uma enorme 

flexibilidade na produção fotovoltaica. 

 

O processo responsável pela conversão da luz solar em eletricidade é designado por efeito 

fotovoltaico. Este efeito ocorre sempre que os fotões incidem sobre as células fotovoltaicas 

de silício [7]. 

Os fotões contêm energia armazenada e assumem diferentes valores consoante a sua 

posição no espetro solar. Assim que esses fotões atingem as células fotovoltaicas, podem ser 

absorvidos ou então refletidos. Aqueles que são absorvidos são os responsáveis pela produção 

de eletricidade. A energia dos fotões é transferida para um dos eletrões que estão presentes 

nos átomos do semicondutor das células fotovoltaicas. Esta energia recebida pelo eletrão é 

responsável pela fuga do átomo e consequentemente a inclusão como parte integrante na 

corrente elétrica. A capacidade de criação de um campo elétrico por parte das células 

fotovoltaicas possibilita a existência de uma diferença de potencial capaz de movimentar a 

corrente elétrica [7]. 

 

 

 

2.2 - UPP e UPAC 

 

Devido ao crescente interesse pelas energias renováveis e por forma a existir um 

incentivo à utilização deste tipo de produção elétrica foi criado o Decreto-Lei n.º 153/2014 

de 20 de outubro. Para além de incentivar a utilização de energias renováveis tem como 

principal objetivo regulamentar a atividade das unidades de produção distribuída - pequena 

produção e autoconsumo. 
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Em linhas gerais o Decreto-Lei n.º 153/2014 estabelece o regime jurídico aplicável à 

produção de eletricidade destinada ao autoconsumo na instalação de utilização, associada à 

respetiva unidade produtora, com ou sem ligação à rede elétrica pública, baseada em 

tecnologias de produção renováveis, designadas de Unidades de Produção para Autoconsumo 

(UPAC). Este Decreto-Lei estabelece também o regime jurídico aplicável à produção de 

eletricidade, vendida na sua totalidade à RESP, por intermédio de instalações de pequena 

potência, a partir de recursos renováveis, designadas de Unidade de Pequena Produção (UPP) 

[8]. 

A Portaria nº15/2015 vem definir o valor da tarifa de referência aplicável em 2015 para as 

UPP. Este valor foi estabelecido nos 95 €/MWh [9]. Para o ano de 2016 o preço foi mantido 

como é regulamentado pela Portaria 42-A/2016 [10]. 

Para o caso das UPAC a tarifa pode ser considerada uma média ponderada do valor a 

pagar ao comercializador de energia elétrica nos períodos tarifários em que existe uma 

produção de energia fotovoltaica, caso a energia produzida seja totalmente consumida na 

mesma instalação. Assim, enquanto que para as UPP o valor da energia produzida pode ser 

estabelecido em 95€/MWh, para as UPAC o valor da energia poderá variar entre os 100 

€/MWh e os 150 €/MWh, dependendo dos preços praticados pelo comercializador de energia. 

Nos caos em que existe um excedente de produção, este excedente pode ser injetado na 

RESP sendo remunerado a 90% do valor médio praticado pelo operado do mercado ibérico de 

energia, OMIE [8]. 

Analisando estes valores facilmente se conclui que uma UPAC tem vantagens económicas 

claras face a uma UPP, devendo para isso o valor de energia injetada na RESP ser minimizado. 

 

 

 

2.3 - ESCO: O que são? 

 

ESCO, Energy Service Company, é um tipo de empresa que desenvolve a sua área de 

negócio no ramo de soluções de engenharia de energia. Este tipo de empresas disponibiliza 

aos seus clientes um vasto leque de serviços tais como auditorias energéticas, fornecimento e 

gestão de energia, fornecimento e instalação de equipamento e monitorização e verificação 

de poupanças energéticas, entre outras [11]. 

Uma ESCO trata-se de uma entidade, então, que é capaz de fornecer serviços energéticos 

e de eficiência energética. Os serviços energéticos são, os benefícios tangíveis, a utilidade ou 

as vantagens resultantes de uma combinação de energia com tecnologias e/ou ações 

energeticamente eficientes. Isto inclui ainda as operações, a manutenção e o controlo 

necessários para a prestação do serviço que seja realizado com base num contrato e que, em 
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condições normais, tenha dado provas de conduzir a uma melhoria verificável e mensurável 

da eficiência energética ou da poupança de energia primária. Os rendimentos da ESCO estão 

estipulados num contrato de performance energética, EPC, celebrado entre as duas partes, e 

são baseados, em parte, nas poupanças/mais-valias obtidas pelos serviços prestados pela 

ESCO [4]. Trata-se de entidades que, ao contrário dos tradicionais comercializadores de 

energia, fornecem garantias de performance energética. Para além de garantirem poupanças 

energéticas, as ESCO assumem também os riscos de um projeto desta natureza desde a sua 

projeção, passando pela implementação e manutenção até à medição e verificação das 

poupanças geradas [3]. 

Os registos existentes indicam que este tipo de atividade teve início no século IXX, em 

França [12]. Contudo, o seu boom verificou-se já no século XX, na década de 70, mais 

propriamente no Texas, aquando da crise petrolífera. Neste período existiu a necessidade de 

poupanças a nível energético como até a data não se tinha verificado. Por esse motivo, foi 

concebido o modelo de negócio assente na poupança de energia em que, as poupanças 

obtidas através das medidas de eficiência energética eram a base de amortização do 

investimento inicial. 

A evolução das ESCO tem sido notória, principalmente no que diz respeito às suas áreas 

de atuação. Inicialmente, as ESCO eram focadas apenas no aquecimento, ventilação e ar 

condicionado. Nos dias de hoje, este tipo de empresas possui contratos em todos os setores 

que dizem respeito à transformação e consumo de energia [13]. 

 

 

 

2.4 - ESCO: Funcionamento 

 

O modo de operação de uma ESCO pode ser resumido em três grandes etapas: uma 

primeira fase de planeamento onde se estuda a instalação e se avalia o potencial de 

poupança que é possível atingir; uma segunda fase onde se implementa o projeto e uma 

terceira fase referente à monitorização de forma a garantir as poupanças [14]. 
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Figura 2.1 - Sumário do funcionamento de uma ESCO 

 

Inicialmente, no planeamento, a ESCO é responsável por efetuar um levantamento 

energético e processual da instalação, que será alvo das melhorias. Com base nesse 

levantamento é possível avançar para um estudo de forma a se obter soluções técnicas 

adequadas. 

Nesta fase de planeamento é necessário definir uma referência energética. É criada uma 

base energética (baseline) referente às condições anteriores à implementação das melhorias, 

responsável pela medição do uso total de energia da instalação, contabilizando todos os 

fatores que condicionam o consumo de energia. Esta referência permite comparar o 

desempenho energético antes e depois das alterações feitas na instalação e assim calcular as 

poupanças. Este cálculo é conseguido por meio de uma modelação do desempenho energético 

antes da implementação das melhorias que, tipicamente recorre a uma regressão linear [15]. 

Com estas soluções bem definidas é possível prosseguir para a elaboração de uma 

avaliação económica. 

Após a elaboração destes estudos é dada como terminada a fase de planeamento. Os 

estudos efetuados contêm a informação necessária para se elaborar o contrato a realizar 

entre a ESCO e o cliente e que passará a ser a base do mesmo. Como referido anteriormente 

neste documento, o EPC a ser realizado entre as partes vai servir de suporte a todas as 

interações existentes. Nele, entre outros, está contemplada qual a metodologia de 

pagamento à ESCO, visto que as suas receitas são obtidas mediante as poupanças alcançadas 

pelas melhorias implementadas [13]. 

Assim, um EPC é um contrato que é celebrado entre um beneficiário (o cliente) e uma 

empresa que ofereça uma, ou mais, melhorias energéticas (a ESCO). Entre vários pontos 

estabelecidos no EPC destacam-se: a monitorização e verificação das poupanças previstas; a 

duração do contrato; a base energética (baseline); a definição do responsável pelos 

investimentos; e como será feito o pagamento da(s) melhoria(s) da eficiência energética ou 

de qualquer outro critério (poupança financeira, etc.) ao responsável do investimento. O 
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EPC 
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financiamento de um projeto desta natureza pode, ou não, ter a intervenção de uma terceira 

parte, a qual pode financiar total, ou parcialmente, o projeto [16]. 

A próxima fase passa pela implementação das medidas acordadas e presentes no EPC nas 

condições definidas. Esta fase arranca apenas quando todos os detalhes do projeto estão 

estabelecidos, como por exemplo quem financia a implementação das medidas, quem é o 

beneficiário de cada uma das medidas a implementar, e todos os contratos assinados. 

Ainda sobre a alçada do EPC, a ESCO é responsável pela monitorização necessária para a 

averiguação das poupanças obtidas. Esta fase revela-se de grande importância não só para o 

cliente mas também para a ESCO pois, dependendo do tipo de contrato celebrado, as 

remunerações poderão ser realizadas de acordo com as medições obtidas nesta fase. 

Periodicamente terá que ser redigido um relatório com a descrição das poupanças alcançadas 

[14]. 

Aquando do término do EPC, toda a exploração e proveitos do projeto são alocados ao 

cliente. Poderá, por vezes, a ESCO continuar ligada ao projeto caso o cliente necessite dos 

serviços técnicos da mesma para efetuar a manutenção dos equipamentos. 

 

 

 

2.5 - ESCO: Tipos de contrato EPC 

 

Na base de um contrato de performance energética está sempre presente a passagem dos 

riscos associados ao sucesso das intervenções a realizar nas instalações para a ESCO. Sendo 

esta a base da abordagem, a par do tipo de financiamento, é possível, regra geral, distinguir 

dois tipos de contratos: garantia de poupança económica (Garanteed Savings) ou partilha de 

poupança económica (Shared Savings) [17]. 

Quando baseados no princípio de garantia de poupanças, como o próprio nome indica, o 

prestador do serviço (ESCO) garante os níveis de desempenho e com isso também os níveis de 

poupança para o cliente, protegendo o cliente de eventuais riscos de desempenho. Contudo, 

esta diminuição de risco para o cliente acarreta um maior encargo para a empresa ESCO. 

Caso não se verifiquem as poupanças previstas inicialmente, ou exista uma flutuação superior 

dos preços da energia, a empresa ESCO é responsável por remunerar a diferença entre a 

poupança e o valor contratualizado como garantido [17]. 

Neste tipo de contrato o risco de performance já se encontrar do lado da ESCO, esta, 

normalmente, não corre o risco do financiamento. Por norma, o cliente contrai o 

financiamento e ajusta o valor da renda a pagar à entidade que forneceu o empréstimo com 

as garantias de economia dada pela ESCO. Caso essas garantias não sejam suficientes para o 
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pagamento do financiamento é a própria ESCO que fica responsável pelo valor em falta, como 

indicado anteriormente. Contudo, caso as economias geradas sejam superiores às garantias 

dadas, então o cliente terá que retribuir esse valor à ESCO. Assim, neste tipo de contrato 

existirá uma taxa variável de reembolso a qual dependerá do desvio em relação à garantia de 

poupança dada pela mesma. Caso as economias geradas se fixem no que é garantido ao 

cliente, então a ESCO não terá qualquer lucro. De notar que neste princípio a performance do 

projeto é avaliada pelo nível de energia poupada, assim como a garantia da ESCO é uma 

garantia de poupança energética. Por um lado, este tipo de contrato prejudica a ESCO visto 

que poderá não ter qualquer tipo de remuneração. Por outro lado, é benéfico para a ESCO 

pois não fica responsável pelo financiamento tendo assim mais facilidade de realizar um 

maior número de projetos [17]. 

Na Figura 2.2 é possível observar um esquema ilustrativo do funcionamento deste tipo de 

contratos. Nesta figura é realizada uma avaliação temporal da partilha das poupanças 

existente. Numa primeira fase – antes do contrato EPC – são analisados os custos existentes 

com o consumo de energia. Numa segunda fase – durante o contrato EPC - é apresentada a 

repartição das poupanças alcançadas com a implementação das melhorias. Numa terceira 

fase – depois do contrato EPC – é apresentada a poupança obtida pelo cliente/beneficiário 

aquando do término do contrato EPC 

 

 
Figura 2.2 - Esquema ilustrativo do funcionamento de um contrato "Guaranteed Savings" 

 

Quando se está perante um contrato que tenha por base a partilha de poupança 

económica as poupanças ficam divididas entre o cliente e a ESCO. Esta partilha é fixada numa 

percentagem acordada no EPC. Neste tipo de contrato existe também uma maior partilha de 

risco do projeto. Como ocorre uma maior distribuição dos riscos, ao contrário de um contrato 

de garantia de poupança económica, a ESCO poderá correr o risco de financiamento. Trata-se 

de um tipo de contrato em que as poupanças para as entidades estão relacionadas com as 

poupanças energéticas obtidas e em que ambas as partes correm o risco de flutuação dos 

preços da energia. Por outras palavras, existe uma taxa variável no que diz respeito ao 

pagamento à ESCO, assim como, a redução de custos da energia para o cliente, já que as 
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mais-valias para as duas partes sofrem alterações conforme as poupanças reais verificadas. 

Assim, independentemente das poupanças obtidas, as duas partes terão os proveitos 

repartidos percentualmente. A performance num contrato deste tipo é avaliada pelo custo da 

energia que é poupada [17]. 

Na Figura 2.3 é possível observar um esquema ilustrativo do funcionamento deste tipo de 

contratos no que diz respeito à repartição das poupanças. Nesta figura é possível repartir o 

espaço temporal em três períodos sendo que, em cada um dos períodos estão representados 

os custos com o consumo de energia e as repartições das poupanças que resultam da 

implementação das melhorias. 

 

 
Figura 2.3 - Esquema ilustrativo do funcionamento de um contrato "Shared Savings" 

 

 

 

2.6 - ESCO: Medição e Verificação 

 

A medição e verificação é um conjunto de ações e medidas para determinar a poupança 

atingida devido às melhorias implementadas na instalação. De notar, que as poupanças não 

podem ser medidas diretamente pois resultam de uma ausência de consumo energético. É 

assim necessário recorrer a um método indireto para esta determinação. O método indireto 

utilizado é a determinação da poupança comparando o consumo antes e depois da 

implementação das melhorias, com ajustes, tendo em atenção as alterações nas condições 

iniciais em que foram feitas as previsões de poupança [18]. Este procedimento está presente 

na terceira fase de ação, monitorização, já referida anteriormente, e é de extrema 

importância para se garantir os resultados desejáveis ao longo do prazo contratualizado, 

sendo que é definido e acordado entre ambas as partes no início do processo negocial. É 
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possível assegurar os resultados com uma medição e verificação constante, ou não, dos 

parâmetros estabelecidos ao longo do tempo [19]. 

Assim, é notório o papel crucial que um bom plano de medição e verificação representa 

num projeto, pois é a base das remunerações estipuladas no EPC. O facto de existirem 

métodos de medição e verificação bem estruturados, definidos e aceites internacionalmente, 

tomam ainda maior importância quando se está perante contratos de garantia de poupança 

(Garanteed Savings), ou sempre que exista uma terceira parte a financiar um projeto pois, 

nestes casos, há a necessidade dos objetivos iniciais de poupança serem realmente atingidos 

para que não seja violado o EPC celebrado entre as partes [19]. 

Como referido anteriormente, é do interesse da ESCO assim como do cliente e 

principalmente do investidor, a existência de uma sistematização de um plano de medição e 

verificação, a avaliação detalhada do plano, bem como o acompanhamento da sua execução 

durante o EPC [20]. Por esse mesmo motivo, a Efficiency Valuation Organization, EVO, está 

responsável por elaborar o Protocolo Internacional de Medição e Verificação de Performance, 

IPMVP. 

O Departamento de Energia dos Estados Unidos da América, em 1994, iniciou uma 

negociação a nível internacional para se atingir um consenso no que diz respeito aos 

parâmetros utilizados para se apurar os ganhos obtidos com a eficiência energética. Nesse 

sentido, foi realizado um documento intitulado de “NEMVP – North American Energy 

Measurement and Verification Protocol”. O nome pelo qual é conhecido atualmente, IPMVP, 

só surgiu em 1997 após este se revelar importante para um maior número de países. Para 

gerir este protocolo que começara a ganhar mais importância internacional, sendo utilizado 

em 40 países e traduzido para 10 línguas foi criada uma organização sem fins lucrativos 

denominada de IPMVP Inc. Mais tarde, em 2004, o nome desta organização sem fins lucrativos 

passou a ser EVO – Efficiency Valuation Organization [18, 19]. 

Este documento cria linhas gerais para os métodos de medição e verificação, que devem 

estar presentes no EPC, para que o mesmo seja o mais universal possível e, dessa forma, criar 

uma credibilidade sustentada da própria medição e verificação das poupanças alcançadas por 

medidas de eficiência energética. Contudo, o IPMVP não tem por objetivo implementar 

termos contratuais nos contratos de performance realizados mas apenas indicar métodos de 

medição e verificação. O IPMVP tenta alcançar os seguintes objetivos [18]: 

 Aumentar a economia de energia;  

 Documentar transações financeiras; 

 Aumentar o financiamento para projetos de eficiência energética; 

 Melhorar projetos de engenharia, operação e manutenção da instalação; 

 Gerir orçamentos energéticos; 

 Aumentar o valor dos créditos de redução de emissões; 

 Apoiar a avaliação de programas de eficiência energética; 
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 Aumentar a compreensão do público acerca da gestão de energia como 

ferramenta de política pública. 

Tomando por base o IPMVP, um plano de medição e verificação terá que estar sujeito a 

alguns princípios fundamentais. Nesse sentido, um plano de medição e verificação deverá ser 

completo, conservador, consistente, preciso, relevante e transparente. Para que um plano 

seja completo, é necessário ter em consideração todos os efeitos de uma determinada 

melhoria na contabilização da economia de energia e ter medições que contabilizem todos os 

efeitos significativos. Por outro lado, para que seja conservador, e estando em causa 

grandezas incertas, os procedimentos de medição e verificação devem ser elaborados para 

que a economia seja avaliada por defeito. O plano tem que ser consistente entre diferentes 

projetos de eficiência energética, entre diferentes entidades de gestão energética e entre 

projetos de eficiência energética e novos projetos de produção de energia. Um plano de 

medição deve ainda ser tão preciso quanto o orçamento o permita, sendo que uma menor 

precisão deve ser seguida de um maior conservadorismo nos cálculos das economias. A 

relevância de um plano de medição diz respeito à medição que deve ser efetuada aos 

parâmetros menos conhecidos e mais importantes, sendo que os mais previsíveis e de menor 

importância podem ser estimados por cálculo. Por último, o plano de medição deve ser 

transparente, porque todas as atividades da medição e verificação devem ser completamente 

e claramente detalhadas [18]. 

Para a quantificação das poupanças é então necessário seguir vários passos e respeitar 

regras. Esse desenvolvimento está presente no IPMVP. Nesse sentido, estão presentes quatro 

opções de medição e verificação nesse mesmo documento. Essas possibilidades estão 

apresentadas como opção A, opção B, opção C e opção D. Estas opções são baseadas em 

limites de medição e nos parâmetros em que devem ser feitas essas mesmas medições [18]. 

A opção A trata-se de uma opção em que a medição é realizada de forma isolada ao 

equipamento intervencionado. A poupança é calculada no local através dos parâmetros 

considerados relevantes. A frequência de medição depende das variações que são esperadas 

nos parâmetros sujeitos à medição, bem como o período que se pretende determinar as 

poupanças, podendo ser medições a curto prazo, aumentando a sua frequência ate medições 

contínuas. Os parâmetros não medidos podem ser estimados contudo, essas estimativas só 

podem ser validadas caso o erro nas suas estimativas não afetem as economias alcançadas 

[18].Esta opção é, por norma, utilizada em projetos de iluminação em que a energia 

necessária é o parâmetro primordial para o cálculo do desempenho energético, devendo ser 

medida periodicamente [18]. 

A opção B é também uma medição isolada. Nesta opção, ao contrário do que acontece na 

opção A, todos os parâmetros são medidos no local. Poderá variar entre uma medição de 

curto prazo ou uma medição contínua dependendo das oscilações esperadas para os 

parâmetros e do período correspondente à determinação da poupança [18]. 
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Na opção C toda a instalação é contabilizada, sendo necessário efetuar a medição do 

consumo de energia total da instalação para se obter a poupança alcançada pelas 

intervenções efetuadas. Durante o período de determinação da economia é necessário 

efetuar uma medição contínua do consumo de energia de toda a instalação. Sendo uma 

medição global, demonstra o impacto das melhorias em toda a instalação e não só no 

equipamento intervencionado, facilitando assim o cálculo das economias em casos onde 

exista uma grande interação entre o equipamento alvo de melhorias/substituição e os 

restantes equipamentos da instalação e em casos em que seja difícil isolar a medição ao 

equipamento ou esta uma opção demasiado dispendiosa [18]. 

A opção D tem por base toda a instalação mas, ao contrário das outras opções, não são 

utilizadas medições mas sim simulações de consumo de energia em toda a instalação. É 

necessário uma demonstração das simulações utilizadas para que sejam adequadas ao 

desempenho energético real medido na instalação. Esta opção tem a vantagem de poder ser 

utilizada tanto na medição de uma melhoria isolada como global. Por norma, esta opção é 

apenas utilizada quando nenhuma das outras opções é praticável. Isto porque apesar de ser 

uma opção que tem a possibilidade de substituir qualquer uma das anteriores, é também uma 

opção bastante mais dispendiosa do que as anteriores [18]. 

 

 

 

2.7 - ESCO: Evolução 

 

Apenas nos últimos anos é que se passou a ter uma maior conscientização acerca da 

gestão e racionalização energética. Com isto, as entidades governativas também passaram a 

criar metas e diretivas que são necessárias cumprir. Contudo, os primeiros registos de 

empresas ESCO são datados do século XIX, segundo Paolo Bertoldi. Com a crise petrolífera dos 

anos 70 as ESCO tiveram um grande crescimento pois existia uma grande pressão de redução 

do consumo de energia devido às flutuações do preço do petróleo e à sua escassez. Nesta 

época eram empresas focadas na segurança de preços para o fornecimento de energia com 

valores fixos ou indexados de forma a contrariar as flutuações do preço do petróleo devido à 

crise petrolífera que estava instalada nessa época. A nível europeu estas empresas estavam 

também com grande foco no mercado do aquecimento, ventilação e ar-condicionado (AVAC). 

Só mais tarde, com as primeiras restrições impostas pelas organizações governamentais, as 

ESCO evoluíram e passaram a construir parcerias onde as melhorias de desempenho e os 

objetivos de eficiência energética passaram a ser contratualizadas. Analisando o contexto 

atual, as metas apertadas, as diretivas que se tem de cumprir e a diversificação de atuação 
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das ESCO, estas empresas desempenham um papel crucial para se atingir os objetivos 

propostos [3, 13]. 

Analisando os países em que já existe um mercado das ESCO desenvolvido e os países em 

que ainda se está a desenvolver o mercado para este tipo de empresas é visível que, em 

vários casos, o papel dos governos é fundamental para o desenvolvimento das ESCO. As 

entidades governativas são capazes de criar um ambiente favorável para o crescimento e até 

reduzir barreiras existentes tais como o financiamento [21]. 

Na evolução e crescimento das ESCO existem duas principais barreiras: a falta de 

conhecimento, por parte dos clientes, dos benefícios e da importância das medidas de 

eficiência energética e as dificuldades para se garantir financiamento para os projetos a 

desenvolver pelas ESCO. Nos países em desenvolvimento o financiamento é de extrema 

dificuldade e para se garantir o desenvolvimento de uma forte industria ESCO é necessário 

que existam programas de financiamento para os primeiros projetos, sendo fundamental os 

apoios dos governos locais às ESCO [21]. 

Existe ainda grande potencialidade para o mercado das ESCO e a sua evolução tem sido 

notável. A possibilidade dos países usufruírem de todos os benefícios que estas empresas 

podem dar está dependente dos programas de apoio dados pelos governos, sendo que, se se 

verificar o comportamento dos últimos anos as ESCO irão continuar a apresentar um forte 

crescimento. Este comportamento por parte das entidades governamentais deve-se ao facto 

das ESCO serem umas das mais interessantes e eficazes ferramentas na ajuda da 

implementação de projetos de eficiência energética [21]. 

 

 

 

2.8 - ESCO: Em Portugal 

 

O mercado ESCO português é conhecido por ser um mercado de pequenas dimensões 

quando se compara com outros mercados. Em 2009 operavam em Portugal entre 10 a 12 

empresas ESCO. O crescimento deste mercado tem sido algo lento mas bastante sólido [13]. 

Hoje o número de ESCO a atuar em Portugal está entre 15 e 20 e o número de empresas 

com certificados energéticos está para além dos 100. Para este contínuo e sustentado 

crescimento deste setor contribuíram em grande parte a inclusão de políticas de apoio à 

eficiência energética, e particularmente em relação às ESCO, a subida dos preços de energia 

e a criação de uma associação de ESCO. Esta associação foi criada em 2011 e é denominada 

por APESEnergia, sendo que entre 2010 e 2013 os membros desta associação foram 

responsáveis por 70% dos negócios no mercado ESCO [13]. 
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A nível nacional o mercado é preenchido maioritariamente por empresas nacionais de 

relativa pequena dimensão. Contudo, os grandes comercializadores de energia e empresas 

internacionais começam agora a apresentar um maior interesse nesta área e a assumir alguma 

cota do mercado. 

Atualmente, não é possível avaliar qual é a dimensão real do mercado ESCO mas o 

potencial desta área está avaliada entre os 100 e 200 milhões de euros no que diz respeito a 

contratos com um payback inferior a 10 anos [13]. 

O setor público Português ainda não representa muitos negócios neste mercado. Contudo, 

e devido aos apertados objetivos de Portugal para o ano de 2020 ao nível da eficiência 

energética, é expectável que este cenário mude. De salientar que, a Administração Pública 

em específico tem um objetivo de redução de 30% no consumo de energia primária até ao ano 

de 2020 [2]. Todavia, neste momento, o mercado ESCO encontra os seus grandes clientes no 

setor industrial [13]. 

Portugal tem vindo a verificar uma evolução na legislação e programas de apoio a nível da 

eficiência energética. Nesse sentido está vigente em Portugal um quadro legal que regula as 

atividades das empresas de serviços energéticos [13]. 

O desenvolvimento tem sido notório principalmente no campo legal e no que diz respeito 

a programas de incentivo à eficiência energética. Assim sendo, em Portugal, as maiores 

barreiras ao mercado das ESCO são a falta de financiamento e a relutância dos possíveis 

clientes. Com a crise económica os problemas agravaram-se no que diz respeito ao 

financiamento, pois os bancos perderam o interesse nos investimentos nesta área. A 

relutância verificada por parte dos clientes prende-se à falta de conhecimento em relação 

aos contratos de performance energética e em relação a todo o conceito das ESCO. 

Concluindo, em Portugal, o mercado das ESCO tem vindo a aumentar de forma sustentada 

mas modesta. Para continuar a explorar este mercado e aproveitar todo o potencial que o 

mesmo tem é necessário, fundamentalmente, estabelecer mecanismos de financiamento 

apropriados para que as ESCO ganhem alguma independência financeira [13]. 

 

 

 

2.9 - ESCO: Análises Financeiras 

 

As vantagens na adoção de um modelo ESCO em termos ambientais são de grande 

dimensão e foram já amplamente explicadas anteriormente neste documento. Uma das 

principais vantagens é o facto de existir um risco partilhado entre os intervenientes. Ao 

existir esta partilha, ambas as partes têm interesse num maior desempenho energético para 

aumentarem os seus rendimentos, potenciando assim as vantagens para o meio ambiente. 
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Contudo, as soluções apresentadas pelas ESCO bem como os contratos celebrados têm 

também inúmeras vantagens na vertente financeira. 

Devido à crise financeira instalada em todo o mundo, os orçamentos de muitas 

organizações ficaram bastante reduzidos. Porém, como as ESCO apresentam propostas que 

podem retirar o peso do investimento em melhorias que possam vir a ser instaladas, 

representam por esse mesmo motivo uma mais-valia perante as organizações. As mesmas 

podem não ter a liquidez financeira suficiente para a instalação de medidas de eficiência 

energética e, desde logo, uma proposta por parte da ESCO representa benefícios para o 

cliente, pois são efetuadas melhorias sem qualquer encargo financeiro para o cliente. 

Quando se aborda o tema da redução de consumo energético e o tema da eficiência 

energética, é implicitamente abordada a questão da poupança que ocorre a nível monetário. 

Como já anteriormente explicado, uma parte destas poupanças vai para o beneficiário das 

melhorias e uma outra parte para a ESCO. Assim sendo, é necessário existir uma análise 

financeira cuidada para as poupanças anuais auferidas pelas melhorias, para os rendimentos 

anuais do beneficiário e para os rendimentos anuais da ESCO. Para que um projeto seja 

validado é necessário que sejam cumpridos os requisitos técnicos e também que seja rentável 

financeiramente[22]. 

Para uma análise financeira de um projeto por parte de uma ESCO é necessário avaliar, 

principalmente, três parâmetros. São eles: TIR, VAL e payback. 

Conforme explicado no capítulo 2, a primeira fase de ação de uma ESCO num projeto é o 

planeamento. Nesta fase é elaborado o plano financeiro onde estão detalhados vários dados 

financeiros entre os quais a TIR, VAL e payback do projeto. A TIR, taxa interna de 

rentabilidade, é a taxa de proveito que o projeto consegue alcançar. O VAL, valor atual 

líquido, é o valor que os pagamentos, somados ao investimento inicial, representam 

atualmente. O payback é o tempo de retorno do investimento inicial [23]. 

Concluindo, um projeto que seja viável financeiramente é um projeto que consegue 

apresentar um payback interessante para a duração típica dos contratos, que seja capaz de 

gerar uma TIR de pelo menos 10% - dependendo da entidade que financia o projeto- e onde se 

obtenha uma VAL aliciante para a duração do contrato. 

 

 



 

   

Capítulo 3  

Ferramenta automática para projetos 
ESCO 

3.1 - Definição 

 

A partir da obtenção dos diagramas de carga (períodos de 15 minutos), dos ficheiros da 

radiância no local (períodos de 15 minutos), dos preços de energia praticados e das 

características dos painéis fotovoltaicos, é possível calcular as poupanças que se conseguem 

alcançar e efetuar toda a análise financeira que um projeto fotovoltaico implica.  

O excedente de energia produzida pela central fotovoltaica, isto é, a energia que não é 

consumida pela instalação, é vendido à RESP. Como o preço praticado na venda deste 

excedente é 10% inferior ao preço do OMIE, torna-se desvantajoso para o investidor realizar 

este tipo de transação. Caso a produção de energia fosse sistematicamente vendida à rede, a 

longo prazo isto poderia significar que o tempo necessário para a amortização do 

investimento pudesse ser superior à vida útil dos painéis. Por esse motivo, é necessário 

realizar uma análise que permita perceber até que nível de potência é rentável instalar de 

modo a minimizar as perdas financeiras que advêm da venda do excedente de produção à 

rede e, ao mesmo tempo, maximizar a injeção de energia na instalação. 

Após ser dimensionada a instalação que melhor se ajusta ao consumo, que minimiza o 

risco e maximiza a poupança, podem ainda ser realizados acertos que satisfaçam o interesse 

de ambas as partes, nomeadamente ao nível da partilha das poupanças. Esta variável pode 

ser ajustada facilmente sempre que assim se entender para que, seja alcançada uma 

distribuição justa e equilibrada das poupanças que se venham a verificar. Esta distribuição é 

possível através do ajuste do desconto aplicado à tarifa que o cliente se encontra a pagar ao 

seu comercializador de energia elétrica. Na prática, aquando da realização do contrato, é 

feita uma avaliação da tarifa média a que o cliente estava sujeito nas suas faturas de 

eletricidade. Perante esses valores, é aplicado um desconto ao valor da tarifa para tornar o 
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contrato mais atrativo e ao mesmo tempo assegurar o retorno do investimento dentro da vida 

útil da instalação. 

Caso o cliente pretenda, existe a possibilidade de o projeto se realizar em 

autofinanciamento. Nestes casos, a ESCO é apenas o responsável pelo fornecimento e 

instalação da central fotovoltaica, sendo que todos os encargos com o investimento, 

produção e operação ficam a cargo do cliente. Uma vez que não existe qualquer intervenção 

da ESCO, além de uma venda direta de equipamento, todas as poupanças alcançadas pela 

instalação são arrecadadas pelo cliente. 

A ferramenta aqui apresentada realiza em simultâneo, e de forma automática, os cálculos 

e relatórios técnico-financeiros para ambas as situações: o autofinanciamento; e o modelo 

ESCO. Todos os dados de produção de energia e análise financeira inerente são detalhados 

anualmente de acordo com o período do contrato estipulado. 

 

 

 

3.2 - Diagramas de Carga 

 

Para se realizar a caracterização do consumo de uma instalação, é prioritário obter o 

respetivo diagrama de cargas pelo período de um ano. O diagrama de cargas de uma 

instalação é usualmente fornecido em intervalos de quinze minutos e representam a tomada 

de potência da instalação, em kW. 

Estes diagramas podem facilmente ser obtidos em formato “xlsx” acedendo ao website da 

EDP Distribuição [24]. Para tal, basta efetuar login no website e aceder ao separador que 

permite efetuar o download dos diagramas de carga da instalação em períodos de quinze 

minutos ou uma hora. Para o correto funcionamento da ferramenta desenvolvida é necessário 

que os diagramas de carga estejam formatados em períodos de quinze minutos. 

Após a obtenção dos diagramas de carga, o utilizador da ferramenta é responsável por 

selecionar a informação relevante para o estudo. Os dados são selecionados pelo utilizador e 

a sua importação é realizada automaticamente. Esta característica traz maior rapidez e 

facilita o processo. 

Na Figura 3.1 é possível verificar como os dados dos consumos são fornecidos pela EDP 

Distribuição. 
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Figura 3.1 - Excerto de um exemplo de diagrama de cargas 

 

Após a seleção dos dados, organizados mensalmente, a ferramenta é responsável pela 

importação e ordenação cronológica de todos os dados numa coluna para a posterior análise. 

Para o correto funcionamento da ferramenta e a correta análise financeira anual é 

aconselhável que os diagramas de carga sejam referentes ao último ano de consumo. Com a 

indicação do número de meses disponíveis, a ferramenta tem a capacidade de solicitar todos 

os meses e efetuar a sua ordenação. 

 

 

 

3.3 - Radiância 

 

A radiância solar é a energia radiante emitida pelo sol e grande parte da energia que 

advêm do espetro solar é emitida como luz visível. 

Como é necessário a existência de uma simulação da energia produzida pela central 

fotovoltaica, é obrigatório adquirir dados sobre a radiância solar incidente no local da futura 

instalação. A radiância desempenha um papel fundamental, pois é essa mesma radiância que 

constitui a energia primária para a obtenção da energia elétrica. 

De forma a se obter uma previsão fiável da produção de energia é imprescindível que as 

previsões da radiância sejam também fiáveis. Um método simples e com um grau de 
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previsibilidade bastante aceitável é o acesso ao website de domínio da União Europeia, 

designado de PVGIS [25]. 

Através deste website é possível efetuar o download de ficheiros no formato “txt” para 

valores de radiância em intervalos de 15 minutos. Esta configuração é um facilitador para a 

análise necessário entre a produção e o consumo de energia. 

De referir que os valores obtidos neste website são referentes a uma determinada 

localização, orientação e inclinação dos painéis fotovoltaicos. Estes valores calculados são 

referentes a um dia do mês selecionado, e a todo o mês são atribuídos os mesmos valores 

diários. Estas previsões são realizadas com base nos valores de radiância obtidos entre 1998 e 

2010 [25]. Na Figura 3.2 é possível observar um excerto de um exemplo de um ficheiro que se 

obtém por via do website referido anteriormente. 

 

 
Figura 3.2 - Excerto de um exemplo de um ficheiro de radiância em formato “txt” 

 

Na primeira coluna deste documento é possível observar as horas a que correspondem 

cada linha de dados. Na segunda coluna está presente a radiância global a cada instante de 

quinze minutos, em W/m2. Na terceira coluna estão registados os valores da radiância difusa 

também em W/m2. Para o cálculo da energia produzida pelos painéis fotovoltaicos são 

utilizados os valores da radiância global, presente na segunda coluna dos documentos. 

O próximo passo passa por se realizar a importação destes ficheiros para a ferramenta. 

Esta importação é efetuada pela ferramenta logo que ela o solicite. Para tal, apenas é 

necessário indicar à ferramenta que ficheiros se pretende importar (mês referente) e tudo se 

desenvolve automaticamente. À semelhança do que acontece com os diagramas de carga, 
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também em relação às radiâncias é aconselhável disponibilizar à ferramenta os valores 

referentes a doze meses. A ferramenta é capaz de solicitar as radiações referentes a cada 

mês e ordenar de modo a que os consumos e as radiâncias estejam em simultaneidade 

temporal. 

 

 

 

3.4 - Variáveis Consideradas 

 

Um modelo de negociação do tipo ESCO em projetos fotovoltaicos requer uma avaliação 

aprofundada num vasto leque de variáveis. Como já indicado, os primeiros dados pedidos pela 

ferramenta são referentes ao diagrama de cargas e às radiâncias. Após os métodos de 

importação desses dados e para que exista a simultaneidade temporal já referenciada, é 

necessário filtrar os valores dos consumos e apenas manter aqueles que correspondem a 

instantes em que existe radiação solar para a produção de energia. Para se efetuar esta 

filtragem foi programado um módulo para que este processo fosse automático. 

Assim, ficam ordenados cronologicamente os valores de radiância e consumo em duas 

colunas diferentes para uma fácil comparação. 

Com os valores dos diagramas de carga e radiância organizados, a ferramenta necessita 

dos valores das tarifas que são praticadas atualmente no contrato que o cliente tem com o 

seu fornecedor de energia. Automaticamente, são solicitados valores das tarifas dos quatro 

períodos de faturação – ponta, cheia, vazio e super vazio - e de seguida a ferramenta ordena, 

automaticamente, essas tarifas pelas horas de consumo. 

Nesta fase, a ferramenta já está capacitada para comparar os consumos em cada período 

com as radiâncias incidentes no local de uma futura instalação e, ainda, tem acesso aos 

preços de energia elétrica que se praticam atualmente, em cada instante. 

Na Figura 3.3 é possível observar um excerto dos dados ordenados e sincronizados. 

Posteriormente vai ser explicado como é feito o tratamento e análise de cada um destes 

instantes pela ferramenta. 
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Figura 3.3 - Excerto dos dados ordenados na ferramenta 

 

No que diz respeito ao cálculo da energia produzida é necessário facultar variáveis que 

caracterizem os painéis fotovoltaicos a utilizar e converter os dados de consumo, que se 

encontram em potência, para energia. Assim sendo, a ferramenta passa a solicitar a 

potência, a eficiência e área de cada painel e por fim as perdas no sistema que o utilizador 

considera tendo em consideração as especificações técnicas da cablagem e acessórios de todo 

o sistema. Ainda numa área mais técnica, a ferramenta necessita que se introduza o número 

de anos de garantia dos painéis e a área máxima de instalação disponível para os painéis 

fotovoltaicos. A área a introduzir deverá ser a área útil para a implementação dos painéis, ou 

seja, é necessário retirar as áreas que sofrem de sombreamento natural ou causado pelos 

painéis que estejam adjacentes. 

Numa parte mais financeira, e para além das tarifas, é necessário fornecer à ferramenta 

a percentagem de desconto a aplicar à tarifa atualmente em vigor no contrato de energia 

elétrica, a percentagem gasta em ações de operação e manutenção, a taxa de inflação, a 

taxa de seguro (quando aplicável) e a taxa do custo de capital (WACC). 

Na Tabela 3.1 estão apresentadas todas as variáveis consideradas por esta ferramenta e 

qual o seu enquadramento. 
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Tabela 3.1 - Resumo das variáveis utilizadas pela ferramenta 

Diagrama de cargas 

Instalação 
Área 

Perdas 

Folha de radiâncias 

Potência dos painéis 

Painéis Fotovoltaicos 
Eficiência 

Área 

Garantia 

Percentagem de desconto 

Financeiros 

Operação e Manutenção 

Seguro 

Taxa de inflação 

WACC 

Tarifas 

 

Na coluna da esquerda é possível observar que varáveis são consideradas nesta 

ferramenta e na coluna da direita está presente o enquadramento dessas mesmas variáveis. 

Após se ter definido estas variáveis é possível formular um modelo que tenha a capacidade de 

cumprir as metas propostas. 

 

 

 

3.5 - Modelo Formulado 

 

Para que a ferramenta sirva o seu objetivo é necessário que seja capaz de executar três 

funções: otimizar o número de painéis para uma determinada instalação; efetuar a análise 

financeira dessa mesma solução; e elaborar uma ficha técnica/financeira. 

Para se atingir a otimização do número de painéis foi escolhido um método bastante 

utilizado em problemas deste género, um método iterativo. Os métodos iterativos são 

bastante robustos e com a capacidade de se adaptarem a inúmeros problemas. Contudo, são 

métodos que computacionalmente são mais pesados. 

De forma a se obter a melhor solução possível para uma determinada instalação é 

necessário que todas as hipóteses sejam testadas, ou seja, a ferramenta deve testar o 

número total de painéis que é possível instalar na área designada para tal, analisando todas 

as soluções possíveis. 
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Para um método iterativo funcionar corretamente é necessário escolher um ou mais 

critérios para se efetuar a comparação entre as soluções e assim ser possível escolher a 

melhor entre as alternativas existentes. Estes critérios têm que ser alvo de bastante estudo, 

pois são um dos principais responsáveis pelo bom funcionamento do método. 

Inicialmente foi usado como principal critério a maximização da TIR. Perante esta 

restrição, a otimização do número de painéis está diretamente dependente da rentabilidade 

que os mesmos têm. Por outras palavras, o número ideal de painéis será sempre aquele com o 

qual é possível obter uma maior taxa interna de rentabilidade. Após os primeiros testes foi 

possível verificar que esse critério levava a ferramenta para soluções que estavam longe de 

ser as mais atrativas para um investimento desta natureza, apresentando valores para o 

número de painéis bastante baixos. 

Com este critério excluído existiu a necessidade de fornecer à ferramenta um critério que 

fosse mais robusto e capaz de gerar soluções atrativas para cada situação apresentada ao 

programa. 

A solução alcançada para o critério foi a comparação entre o diagrama de cargas e a 

produção referente ao número de painéis. Este critério leva a que a solução apresentada pela 

ferramenta seja aquela que melhor relaciona a produção fotovoltaica com o consumo da 

instalação. 

A cada iteração é comparada a produção fotovoltaica conseguida por aquele número de 

painéis e o consumo energético da instalação, ambos os valores anteriormente convertidos 

para kWh. Essa comparação é realizada entre todos os valores que foram previamente 

importados para a ferramenta, ou seja, são comparados todos os instantes de 15 minutos em 

que existe produção fotovoltaica com o respetivo instante de consumo. No final desta 

comparação é realizada uma média da diferença que existe entre a produção fotovoltaica e o 

consumo em cada instante. A melhor solução será aquela que apresentar uma média das 

diferenças mais próxima de zero. Assim, facilmente se encontra a solução que melhor cobre o 

consumo da instalação e, a partir daí, é possível realizar toda a análise financeira. 

Após efetuar a comparação entre todas as soluções possíveis no método iterativo, é 

selecionada automaticamente aquela que tem uma melhor relação entre a produção e o 

consumo de energia. 

Com esta comparação obtém-se, para além dos dados já apresentados, três conjuntos de 

valores: produção em kWh; consumo em kWh; diferença entre consumo e produção a cada 

intervalo de 15 minutos. 

Na Figura 3.4 está presente um excerto do que é possível observar nesta fase. 
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Figura 3.4 - Excerto dos dados calculados 

 

Para se obter o número máximo de iterações – número máximo de painéis possíveis de 

instalar – é necessário dividir a área máxima de aplicação dos painéis pela área de cada 

painel e efetuar um arredondamento por defeito ao resultado. A ferramenta solicita, como já 

explicado, a área de cada painel mas, essa área é a área útil para a produção de energia, a 

área das células fotovoltaicas. Para o cálculo do número máximo de painéis é necessário 

utilizar a área ocupada por todo o módulo e não apenas pelas células fotovoltaicas. A 

ferramenta considera a área do painel mais 35% para cada painel. Esta área está definida por 

excesso para que seja possível efetuar a manutenção dos módulos sem que se use logística 

desnecessária e sem existir risco de os danificar. Na equação 3.1 está presente o cálculo 

efetuado pela ferramenta para obter o número máximo de painéis possíveis de instalar e, 

desse modo, o número de iterações a realizar. 

 

𝐼𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 = 𝑖𝑛𝑡 (
Á𝑟𝑒𝑎

𝐴𝑝𝑎𝑖𝑛𝑒𝑙∗1.35
)  3.1 

 

Onde, int corresponde ao arredondamento por defeito efetuado ao cálculo, Área 

corresponde à área total em que é possível instalar painéis fotovoltaicos e Apainel é a área 

total das células fotovoltaicas para cada painel. 

 

A produção de energia elétrica obtida está diretamente relacionada com a radiância 

incidente e fortemente dependente das características do painel utilizado. Na equação 3.2 é 
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apresentado o método utilizado para o cálculo desta variável, em kWh, para cada quinze 

minutos. 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = (
𝑟𝑎𝑑

1000
) × 𝑒𝑓𝑖𝑐 × á𝑟𝑒𝑎 × 𝑛 × (1 − 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠) × (

1

4
)  3.2 

 

Onde rad é a radiância incidente (w/m2), efic é a eficiência dos painéis, área é a área do 

painel (m2), n é o número de painéis e perdas são as perdas que se considera que ocorrem no 

sistema. 

 

A cada quinze minutos são consideradas duas situações possíveis: o cliente/beneficiário 

tem a capacidade de consumir a totalidade de energia produzida ou o cliente/beneficiário 

tem a capacidade de consumir apenas parte da energia produzida pelos painéis nesse 

instante. 

Caso o cliente/beneficiário tenha a capacidade de consumir toda a energia produzida – 

diferença entre produção e consumo menor que zero – a ferramenta guarda o valor da receita 

gerada pelos painéis para duas situações.  

A primeira situação considerada é a não existência de qualquer tipo de desconto aplicável 

à tarifa média, ou seja, o caso em que o preço da energia corresponde ao da tarifa que o 

comercializador cobra atualmente. Na equação 3.3 está representado o método de cálculo da 

receita para essa mesma situação. A segunda situação corresponde ao caso em que é 

considerado o desconto que irá ser aplicado à tarifa que está atualmente em vigor. Na 

equação 3.4 está explicado esse cálculo. 

 

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎   3.3 

 

𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 = 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 × 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 × (1 − 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡)  3.4 

 

Onde energia é a energia entregue ao cliente/beneficiário (energia produzida pelos 

painéis) (kWh), tarifa é a tarifa aplicável naquele instante (€/kWh) e percent é a 

percentagem de desconto que se pretende aplicar à tarifa. 

 

Estes valores de receita gerados são acumulados aos valores de receita gerados até 

aquele instante. Para além deste cálculo é guardado e acumulado o valor da energia 

fornecida ao cliente, que nestas situações é igual à energia produzida pelos painéis. 

Nos casos em que o cliente/beneficiário tem capacidade de consumir apenas parte da 

energia produzida pelos painéis – diferença entre produção e consumo maior que zero - o 

cálculo a efetuar é em tudo semelhante. Contudo, e visto que não existe a capacidade de 

consumir toda a energia produzida, nas equações 3.3 e 3.4 os cálculos são efetuados 
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considerando a energia consumida, pois é a energia que é efetivamente entregue ao 

cliente/beneficiário. Os valores da energia fornecida ao cliente são continuamente somados 

aos valores de energia já entregues ao cliente. 

Como facilmente se percebe, nestas situações ocorre um excesso de produção de energia. 

Por esse motivo, o excedente é vendido à RESP e torna-se assim necessário registar não só os 

valores da energia injetada na RESP, como também soma-los aos valores de energia injetada 

na RESP até ao momento. 

Na elaboração de um contrato com o comercializador de energia elétrica, para além das 

tarifas em cada período, são fixados vários valores e taxas. Um dos valores é a tarifa que o 

cliente terá de pagar pela potência que é consumida em horas de ponta. Esta tarifa é uma 

penalização monetária acrescida ao preço a pagar pela energia consumida naquele período. 

Ao contrário das tarifas base a pagar pela energia em cada período, esta tarifa é cobrada 

sobre a potência de horas de ponta e não pela energia. Assim sendo, as unidades não são 

€/kWh mas sim €/kW. 

Destacando o facto da produção fotovoltaica assumir valores superiores nas horas de 

ponta, este tipo de produção assume uma acrescida mais-valia nestas horas pois conduz a 

poupanças superiores para o cliente/beneficiário. Estas poupanças devem-se ao facto da 

produção fotovoltaica ser superior nas horas em que o preço da energia toma valores mais 

elevados. 

Nas equações 3.5 e 3.6 é possível observar o método de cálculo das penalizações pela 

potência consumida em horas de ponta. À semelhança do cálculo da receita apresentado nas 

equações 3.3 e 3.4, também no cálculo desta penalização é necessário efetuar dois cálculos: 

para o caso em que não se considera qualquer tipo de desconto sobre a tarifa (equação 3.5); 

e para o caso em que se considera o desconto (equação 3.6), que foi passado anteriormente à 

ferramenta, para a tarifa. 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 = (
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) ∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑃𝐻𝑃 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠  3.5 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜 = (
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) ∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑃𝐻𝑃 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ (1 − 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡)  3.6 

 

Onde Energia é a energia que é consumida nas horas de ponta (kWh), horas é o número 

de horas em que há consumo nas horas de ponta, tarifaPHP é a tarifa da potência em horas de 

ponta (€/kW), dias é o número de dias em que existe consumo nas horas de ponta e percent é 

a percentagem de desconto aplicável à tarifa. 

 

É necessário ter em consideração o facto de a instalação ter a capacidade, ou não, de 

consumir toda a energia produzida pelos painéis. 
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Nas situações em que o cliente/beneficiário tem capacidade para consumir toda a energia 

produzida, o valor da energia a utilizar nas equações 3.5 e 3.6 é o valor da energia produzida 

pelos painéis. Nos casos em que o cliente não tem a capacidade para consumir toda a energia 

produzida mas apenas parte dela, então a energia a utilizar nas equações é toda a energia 

consumida por ele. 

Somando as equações 3.3 e 3.5 é possível obter toda a receita gerada pelos painéis com a 

venda de energia apenas ao cliente/beneficiário, não entrando a receita obtida com a venda 

de energia ao OMIE. Contudo, a soma destas duas equações não contempla o desconto que se 

considera face às tarifas que estão a ser pagas anteriormente ao início do contrato ESCO. 

Para se conseguir um valor da receita gerada pela energia que apenas é vendida ao 

cliente/beneficiário com o devido desconto aplicado às tarifas, é necessário realizar a soma 

entre as equações 3.4 e 3.6 

Com os dois cálculos explicados nas linhas anteriores, e tendo em conta que os valores de 

energia que foram acumulados, são rapidamente calculadas duas tarifas médias para o custo 

da energia injetada no cliente. Uma tarifa corresponde ao valor de venda da energia ao 

cliente e em que não se considera qualquer tipo de desconto, e uma segunda tarifa em que é 

aplicada uma taxa de desconto previamente solicitada pela ferramenta. Esta tarifa com 

desconto corresponde à tarifa da receita da ESCO já contando com a poupança que é dada ao 

cliente/beneficiário. Nas equações 3.7 e 3.8 é possível verificar o método de cálculo para 

essas mesmas tarifas.  

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎_𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙+𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜_𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
  3.7 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎+𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
  3.8 

 

Onde, Receita_atual corresponde à receita gerada pela energia vendida ao 

cliente/beneficiário sem desconto sobre as tarifas dos diferentes períodos (€), 

Penalização_atual corresponde à receita gerada pela penalização da potência consumida em 

horas de ponta sem desconto na sua tarifa (€), Energia é a energia total que é fornecida pelos 

painéis ao cliente/beneficiário (kWh), Receita corresponde à receita gerada pela energia 

vendida ao cliente/beneficiário com uma taxa de desconto predefinida (€) e Penalização é a 

receita gerada pela penalização da potência consumida nas horas de ponta com uma taxa de 

desconto sobre a tarifa (€). 

 

A receita total – receita gerada pela energia entregue ao cliente/beneficiário mais a 

receita gerada pela energia entregue à RESP – é agora facilmente calculada. Para um 
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contrato em ambiente ESCO é necessário calcular as receitas obtidas para ambos os 

intervenientes: ESCO e cliente/beneficiário. 

O cálculo da receita conseguida pela ESCO passa por multiplicar a quantidade de energia 

entregue ao cliente pela tarifa média anteriormente calculada (tarifa média com desconto) e 

de seguida somar a quantidade de energia entregue à rede multiplicada pela tarifa que é 

paga pelo OMIE – 90% do preço a que a energia está a ser negociada no mercado grossista. 

Este cálculo está demonstrado na equação 3.9. 

 

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎) + (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑑𝑒 ∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑂𝑀𝐼𝐸) 3.9 

 

Onde, Energia é a energia que é entregue pelos painéis ao cliente/beneficiário, tarifa 

média é a tarifa média de custo da energia, com desconto, produzida pelos painéis, Energia 

Rede é a energia que é entregue pelos painéis à RESP e tarifa OMIE é a tarifa que é oferecida 

por parte do OMIE para a energia que os painéis fornecem à RESP. 

 

O cálculo das receitas que revertem para o cliente (poupanças) é diretamente 

proporcional à diferença existente entre a tarifa média que o cliente paga anteriormente ao 

contrato ESCO (valor sem desconto) e a tarifa média proposta pela ESCO (valor com 

desconto). Por outras palavras, a poupança do cliente é taxa de desconto que é aplicado à 

tarifa média da energia elétrica. A equação 3.10 retrata o cálculo utilizado. 

 

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ∗ (𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎)  3.10 

 

Onde, Energia corresponde à energia é que fornecida ao cliente/beneficiário pelos 

painéis, tarifa média atual é a tarifa média que é paga ao fornecedor de energia 

anteriormente ao contrato ESCO e tarifa média é a tarifa da energia que é proposta pela 

ESCO. 

 

Durante o período de duração do EPC as receitas são calculadas como referido na equação 

3.10. Contudo, assim que o EPC termina é necessário redefinir as poupanças obtidas pelo 

cliente/beneficiário. No final do EPC a ESCO deixa de receber qualquer proveito, passando o 

cliente a beneficiar da totalidade da receita gerada pela central fotovoltaica. Na equação 

3.11 é possível observar o método de cálculo inerente à receita gerada pelos painéis assim 

que termina o EPC. 

 

𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎𝑠 = (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 ∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙) + (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑑𝑒 ∗ 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑚𝑖𝑏𝑒𝑙) 3.11 
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Onde, Energia é a energia gerada pelos painéis e que é fornecida ao cliente/beneficiário 

(kWh), tarifa média atual corresponde à tarifa média que é praticada anteriormente ao 

contrato ESCO (sem desconto) (€/kWh), Energia Rede corresponde à energia gerada pelos 

painéis que é vendida à RESP de distribuição (kWh) e tarifa OMIE é a tarifa que é oferecida 

pelo OMIE para a energia que os painéis fornecem à RESP (€/kWh). 

 

Como referido, a análise financeira e a produção fotovoltaica são analisadas anualmente. 

Assim, a ferramenta efetua os cálculos referentes a cada ano de produção. Partindo do 

primeiro ano, os valores de produção são atualizados anualmente subtraindo 1% ao valor de 

produção do ano anterior. Esta diminuição na produção é referente à degradação existente 

na eficiência dos painéis ao longo dos anos e que internacionalmente é reconhecido como 

sendo uma perda gradual média de 0,8% ao longo da vida útil dos painéis [26]. Na ferramenta 

é utilizado o valor de 1% pois os cálculos devem ser executados de forma conservadora e 

poderá existir desvios quando se trata de diferentes fabricantes. 

Esta análise anual é realizada para o período de garantia dos painéis que, como referido 

anteriormente no capítulo 3, é solicitado pela ferramenta. Para se efetuar esta análise são 

realizadas iterações dentro da ferramenta, sendo que cada iteração corresponde a um ano. A 

cada iteração são calculados todos os dados financeiros que resultam da produção de energia 

estimada para esse ano. 

Em cada uma das iterações (ano) são calculados os custos com a operação e manutenção, 

os custos com o seguro, o cash-flow e o cash-flow acumulado para cada uma das partes. 

Os custos com a operação e manutenção são calculados com base nas receitas geradas. O 

valor destes custos é uma percentagem dessas mesmas receitas. Esta percentagem é indicada 

pelo utilizador sendo umas das variáveis da ferramenta já apresentadas no capítulo 3.4. 

Na equação 3.12 é possível verificar o método de cálculo dos custos associados à 

operação e manutenção. 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑂&𝑀 = 𝑂&𝑀 ∗ (𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 + 𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) 3.12 

 

Onde, O&M corresponde à percentagem que os custos com operação e manutenção 

representam e que é solicitada pela ferramenta ao utilizador, Receita corresponde à receita 

gerada com a venda da energia produzida pelos painéis e Poupança Cliente é a poupança 

alcançada pelo cliente/beneficiário com o consumo da energia produzida pelos painéis. 

 

Para o cálculo dos custos inerentes ao seguro, o método de cálculo é em tudo semelhante 

ao método já apresentado para os custos com a operação e manutenção. Os custos são 

também calculados com base nas receitas totais, e representam uma percentagem desses 

mesmos custos. Esta percentagem é também uma das variáveis necessárias como input para o 
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uso da ferramenta. Contudo, estes custos poderão não existir caso não seja efetuada 

qualquer apólice de seguro para a instalação, ficando a cargo da ESCO e do cliente analisar 

esta situação. Na equação 3.13 está apresentada a fórmula de cálculo para estes custos. 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 = 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 ∗ (𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 + 𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)  3.13 

 

Onde, Seguro é a percentagem solicitada pela ferramenta, Receita corresponde à receita 

gerada com a venda da energia produzida pelos painéis e Poupança Cliente é a poupança 

alcançada pelo cliente/beneficiário com o consumo da energia produzida pelos painéis. 

 

Das informações mais relevantes para um projeto fotovoltaico está presente o cash-flow e 

o cash-flow acumulado. O cash-flow para a ESCO são os proveitos monetários, líquidos, 

gerados pela produção de energia num determinado ano. Ou seja, à receita gerada pela 

energia produzida pelos painéis, com o desconto (equação 3.9), são subtraídas as despesas 

desse ano. Na equação 3.14 está presente a fórmula de cálculo para o cash-flow. 

 

𝐶𝑎𝑠ℎ_𝑓𝑙𝑜𝑤𝐸𝑆𝐶𝑂 = 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑂&𝑀 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 3.14 

 

Onde, Receita corresponde à receita gerada com a venda da energia produzida pelos 

painéis, CustosO&M são os custos com a operação e manutenção e CustosSeguro são os custos 

associados a uma apólice de seguro, caso se aplique. 

 

O cash-flow para o cliente/beneficiário resume-se às poupanças alcançadas por este se 

encontrar a consumir a energia que é produzida pela central fotovoltaica. Assim, o cash-flow 

para esta entidade será igual às poupanças, já explicadas e apresentadas na equação 3.10. 

O cash-flow acumulado para a ESCO, à semelhança do cash-flow, corresponde aos 

movimentos financeiros existentes. Contudo, neste caso os movimentos são acumulados. Ou 

seja, o cash-flow acumulado resulta da soma entre o movimento acumulado resultante do 

ano anterior e o movimento do ano em estudo. Na equação 3.15 estão presentes os cálculos 

efetuados para o cash-flow acumulado em cada iteração. 

 

𝐶𝑎𝑠ℎ_𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝐸𝑆𝐶𝑂 = 𝑐𝑎𝑠ℎ_𝑎𝑐𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜−1 + 𝑐𝑎𝑠ℎ_𝑓𝑙𝑜𝑤  3.15 

 

Onde, cash_acumano-1 corresponde ao valor do cash-flow acumulado resultante do ano 

anterior e cash_flow corresponde ao cash-flow existente no ano em estudo. 

 

Para o cliente/beneficiário, o cash-flow acumulado de um determinado ano é apenas a 

soma dos movimentos financeiros existentes até ao ano em questão, à semelhança do 
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sucedido com o cash-flow acumulado da ESCO. Como os movimentos financeiros para o 

cliente/beneficiário são apenas as poupanças obtidas (equação 3.10 e equação 3.11) então, o 

cash-flow acumulado será a soma dessas mesmas poupanças até ao ano em questão. 

Como o final de cada iteração corresponde ao final de um ano, é necessário efetuar os 

ajustes que tal situação implica e calcular a taxa TIR correspondente ao ano que finda. A 

linguagem de programação VBA tem em si uma função que permite calcular a taxa TIR de 

forma automática. Para tal, é apenas necessário entregar o valor do cash-flow existente no 

período em questão. 

Um dos ajustes é a atualização dos preços conforme a taxa de inflação. A taxa de inflação 

é uma das variáveis da ferramenta e, como tal, é solicitada pela mesma e guardada. No final 

de cada iteração as receitas do ano seguinte são atualizadas em conformidade com a taxa 

definida pelo utilizador da ferramenta. O outro ajuste é a redução anual da produção dos 

painéis. Ao longo da sua vida útil a eficiência dos painéis vai reduzindo o que leva a uma 

diminuição nos níveis de energia produzido. A ferramenta assume uma perda na produção 

anual de 1%, como explicado anteriormente. Assim, no final de cada iteração é retirado à 

produção 1% do seu valor. 

Os cálculos apresentados são válidos enquanto existe uma partilha das poupanças que são 

alcançadas com a instalação dos painéis fotovoltaicos, ou seja, enquanto decorre o EPC. 

A ferramenta, primeiramente, apresenta os resultados admitindo que a duração do 

contrato corresponde ao período de garantia dos painéis. Após a exposição destes resultados 

é necessário realizar uma análise de sensibilidade a esses mesmos resultados e decidir qual o 

melhor período de duração do contrato. Na Figura 3.5 está presente um excerto dos 

resultados para se efetuar uma análise de sensibilidade para posteriormente se definir o 

período de duração do contrato. 

 

 
Figura 3.5 - Excerto de um resultado para uma análise de sensibilidade 

 

Usualmente, um critério preponderante para a duração do contrato é a taxa TIR. 

Quando existe uma terceira entidade a financiar um projeto deste tipo, tipicamente, é 

exigida uma taxa TIR de pelo menos dez por cento. Assim, à partida, estão excluídos os anos 

de contrato em que não se atinge a taxa mínima exigida pelas entidades financiadoras. 

Após a definição da duração do contrato, é obrigatório executar uma parte da ferramenta 

que tem a capacidade de efetuar os cálculos para a duração do período de garantia dos 

painéis e distinguir os cálculos financeiros para a duração do contrato ESCO e para o restante 

período até ao final da garantia. Para o alcançar, a ferramenta executa dois ciclos distintos: 
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o primeiro ciclo ocorre até ao número de anos do contrato e realiza os cálculos apresentados 

anteriormente; o segundo ciclo ocorre desde o final do contrato até ao número de anos da 

garantia dos painéis e efetua os cálculos que são explicados de seguida. 

Assim que o contrato finda, toda a instalação passa a ser unicamente da responsabilidade 

do até então cliente. As poupanças que são alcançadas pelo cliente/beneficiário, enquanto 

decorre o contrato, são inferiores, mas assim que o mesmo acaba, todo o rendimento que 

resulta da central é transferido unicamente para ele. Anteriormente, na equação 3.11, foi 

explicado como se procede para realizar o cálculo das poupanças que são obtidas após o 

contrato. 

Após o término do EPC, o cash-flow e o cash-flow acumulado para a ESCO deixam, 

naturalmente, de existir e no que diz respeito às poupanças atribuídas ao cliente/beneficiário 

passam a tomar diferentes fórmulas de cálculo e consequentemente diferentes valores. 

O cash-flow para o período após o contrato é igual às poupanças do cliente obtidas no ano 

em estudo menos os custos com o seguro e operação e manutenção (equação 3.18). Essas 

poupanças já foram apresentadas na equação 3.11. Os custos com operação e manutenção e 

os custos com o seguro vão também tomar outros valores. Apesar de o valor percentual ser 

igual durante o período do contrato e depois do período do contrato, a fórmula de cálculo 

muda ligeiramente. A participação da ESCO no projeto acaba e com isso também as suas 

receitas o que leva ao desaparecimento dessa parcela no cálculo dos custos. Nas equações 

3.16 e 3.17 estão presentes os cálculos para os custos de operação e manutenção e os custos 

de seguro, respetivamente. 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑂&𝑀 = 𝑂&𝑀 ∗ 𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 3.16 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 = 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 ∗ 𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 3.17 

 

𝐶𝑎𝑠ℎ_𝑓𝑙𝑜𝑤 = 𝑃𝑜𝑢𝑝𝑎𝑛ç𝑎 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑂&𝑀 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜  3.18 

 

Onde, O&M corresponde à percentagem definida pelo utilizador para os custos de 

operação e manutenção, Poupança cliente é a poupança gerada pelo consumo de energia 

produzida pelos painéis e a venda do excedente à RESP e Seguro corresponde à percentagem 

definida pelo utilizador para os custos com o seguro. 

 

O cash-flow acumulado para o período após o contrato com a ESCO tem a sua fórmula de 

cálculo igual ao período de contrato. Ou seja, também no período pós contrato o cash-flow 

acumulado de um determinado ano é a soma de todos os cash-flow até ao referido ano. Na 

equação 3.19 está presente o cálculo efetuado. 
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𝐶𝑎𝑠ℎ_𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑐𝑎𝑠ℎ_𝑎𝑐𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜−1  + 𝑐𝑎𝑠ℎ_𝑓𝑙𝑜𝑤  3.19 

 

Onde, cash_acumano-1 corresponde ao valor do cash-flow acumulado resultante do ano 

anterior e cash_flow corresponde ao cash-flow existente no ano em estudo. 

 

Anteriormente, no capítulo 3.1, foi referido que a ferramenta tem a capacidade de fazer 

a análise caso o projeto seja realizado em autofinanciamento. Como o cliente é quem 

executa todo o investimento, a ESCO não tem quaisquer proveitos financeiros com a 

instalação da central para além da venda dos mesmos. Assim, todos os cálculos financeiros 

têm um diferente método de cálculo. A ferramenta está dotada com um módulo que tem a 

capacidade de efetuar esta análise. Este módulo é semelhante ao que até aqui foi 

apresentado, contudo os cálculos são realizadas apenas considerando um beneficiário por 

todo o período de duração da garantia dos painéis, o que resulta numa rotina mais simples. 

Os cálculos iniciais para a produção e a comparação entre os valores a cada intervalo de 

quinze minutos são calculados de forma semelhante ao que foi já apresentado. Assim, para se 

calcular a produção dos painéis fotovoltaicos é utilizada a fórmula de cálculo presente na 

equação 3.2 e para o cálculo das poupanças em cada intervalo de quinze minutos é usada a 

mesma fórmula que no caso de um contrato ESCO sem qualquer tipo de desconto na tarifa 

(equação 3.3). 

Para o cálculo da tarifa que é evitada pelo consumo da energia produzida pelos painéis 

fotovoltaicos – tarifa que se deixa de pagar ao comercializador de energia - e posterior 

cálculo da poupança obtida pelo cliente, é necessário determinar a penalização monetária 

pela utilização de potência em horas de ponta. A fórmula utilizada para realizar este cálculo 

está também apresentada na equação 3.5. 

A tarifa média que é evitada pode assim ser calculada usando o mesmo método 

apresentado na equação 3.7. Assim sendo, utilizando os mesmos valores, a tarifa média 

evitada tomará o mesmo valor que a tarifa média evitada num formato ESCO. Esta tarifa, 

como esclarecido anteriormente neste capítulo, é o valor da tarifa média da energia nas 

horas de produção da central fotovoltaica utilizando as tarifas que são praticadas 

anteriormente ao contrato com a ESCO. 

As poupanças que são obtidas pelo cliente/beneficiário são calculadas com base na 

energia que não terá que ser comprada ao comercializador, somando ao benefício da venda 

do excedente da energia à rede. Estas poupanças são iguais às obtidas após o término do 

contrato e como tal, a fórmula de cálculo está apresentada na equação 3.11. 

À semelhança dos cálculos realizados para se obter as poupanças, no cálculo do cash-flow 

e cash-flow acumulado são utilizados os mesmos métodos empregues para se obter esses 

valores aquando do término do contrato com a ESCO. Assim, para a análise financeira em 
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autofinanciamento, são utilizadas as equações 3.18 e 3.19 para se obter o cash-flow e cash-

flow acumulado, respetivamente, de todo o período de duração da garantia dos painéis. 

 

 

 

3.6 - Demonstração da Ferramenta 

 

Neste documento já foi largamente explicado qual a informação necessária para o correto 

funcionamento desta ferramenta. Primeiramente é necessário que sejam obtidos os 

diagramas de carga da instalação para o último ano bem como as folhas de radiância. Ainda 

numa fase primária é igualmente necessário obter uma fatura de eletricidade atual da 

instalação de consumo, como se verá mais à frente neste documento. 

De modo a tornar mais compreensível o resultado do trabalho realizado, será apresentada 

a ferramenta apoiada num exemplo prático com valores fictícios mas representativos de um 

possível caso real. 

Após se iniciar a ferramenta é prontamente apresentada a caixa de diálogo presente na 

Figura 3.6. 

 

 
Figura 3.6 - Caixa de diálogo para a introdução de variáveis 

 

A partir desta caixa de diálogo é possível indicar à ferramenta qual o número de meses 

que irão ser alvo de estudo. Tomando como ponto de partida o exemplo que vai ser 

apresentado, assumiu-se para este caso uma amostra de 12 meses. Com esta informação, a 

ferramenta pode agora avançar para a importação dos diagramas de carga e das folhas das 

radiâncias relativas a esse período. 

Para a importação dos diagramas de carga, a ferramenta apresenta uma janela 

semelhante à ilustrada na Figura 3.6 onde se indica o nome do mês referente. Após este 

passo é necessário selecionar os dados correspondentes a esse mês e a importação para a 

ferramenta é efetuada automaticamente. Este procedimento é realizado para cada um dos 

meses previamente selecionados. 
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Seguidamente, é efetuada a importação dos dados da radiância para o local. A 

ferramenta automaticamente solicita os dados da radiância correspondente aos meses em 

estudo. Na Figura 3.7 é possível observar a caixa informativa que a ferramenta apresenta 

para se selecionar os dados da radiância correspondente ao mês em questão. De seguida, é 

apenas necessário indicar o documento correspondente a esse mesmo mês. Este processo é 

repetido para cada mês até que se obtenha os dados da radiância para todos os meses. 

 

 
Figura 3.7 - Caixa de informação da ferramenta 

 

Relativamente à instalação de consumo é ainda necessário fornecer os valores das tarifas 

que são praticadas pelo comercializador de energia. Estes valores são obtidos por meio das 

faturas de energia elétrica. A ferramenta apresenta uma caixa semelhante à apresentada na 

Figura 3.6 para a introdução de cada uma das tarifas individualmente. Dando seguimento ao 

exemplo, as tarifas utilizadas encontram-se presentes na Tabela 3.2. 

 
Tabela 3.2 - Tarifas utilizadas no exemplo ilustrativo 

Período Tarifa 

Ponta 0,103774 

Cheia 0,092348 

Vazio 0,068635 

Super Vazio 0,062897 

 

Estas tarifas são colocadas nos períodos horários a que cada uma corresponde. 

A ferramenta passa a solicitar um conjunto de variáveis de que necessita para realizar os 

cálculos de otimização dos painéis e cálculos financeiros. Na Tabela 3.3 estão apresentados 

os dados solicitados, pela ordem que o mesmo ocorre na ferramenta, e os valores atribuídos a 

cada uma das variáveis seguindo o exemplo dado até ao momento. 
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Tabela 3.3 – Exemplo de varáveis para o funcionameno da ferramenta 

Variável Valor 

Potência de cada painel 0,25 kW 

Eficiência dos painéis 15,1% 

Área de cada painel 1,45 m2 

Garantia dos painéis 25 anos 

Área máxima para a aplicação dos painéis 3200 m2 

Perdas que se consideram em todo o sistema 14% 

Tarifa da potência das horas de ponta 0,233 €/kW 

Tarifa praticada pelo OMIE 0,0449 €/kWh 

Percentagem de desconto a aplicar ao cliente 10% 

Percentagem para custos com operação e manutenção 4% 

Percentagem para custos com seguro 1% 

Valor anual da inflação a considerar 2% 

Custo de capital 8% 

 

Estes dados são solicitados individualmente e por meio de uma caixa de diálogo 

semelhante à presente na Figura 3.6. Após a recolha individual de cada uma destas variáveis 

a ferramenta inicia o método iterativo, já explicado anteriormente, e apresenta os melhores 

resultados daí resultantes. Para o exemplo aqui em apresentado, o número de painéis obtido 

pela ferramenta foi 1777. Este número, dentro das possibilidades existentes, é o que 

representa uma melhor resposta face ao consumo da instalação e ao mesmo tempo diminui a 

entrega de energia à RESP. No que diz respeito à energia produzida, a ferramenta apresentou 

um valor anual de 571095.31 MWh. Por forma a existir uma validação deste valor, foi 

comparado com o valor que se obtém a partir do website PVGIS. O valor que se obteve para a 

energia produzida anualmente realizando uma simulação no PVGIS, usando o número de 

painéis calculado pela ferramenta, foi de 576000 MWh. Assim, a ferramenta desenvolvida na 

presente dissertação apenas contém um desvio, por defeito, de 0.85% face à simulação de 

produção da União Europeia. 

Finalizado o método iterativo, a ferramenta apenas solicita um valor. É necessário 

introduzir a taxa para o custo de capital em autofinanciamento. Uma caixa de diálogo 

semelhante igual à Figura 3.8 é apresentada. Dando seguimento ao exemplo, foi submetido o 

valor de 4% para esta variável. Após se introduzir este valor, a ferramenta inicia os cálculos 

para a realização do projeto em autofinanciamento. 
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Figura 3.8 - Caixa de diálogo para a introdução de variáveis 

 

A ferramenta apresenta os dados para o período de duração da garantia dos painéis 

fotovoltaicos – neste caso 25 anos. Como referido anteriormente, a ferramenta disponibiliza 

nesta fase uma tabela que permite, entre outras ações, a realização de uma análise de 

sensibilidade de forma a encontrar a duração do contrato ESCO que melhor se adequa à 

instalação de consumo em estudo. Na Figura 3.9 está presente um excerto da tabela que 

permite realizar a análise de sensibilidade para o exemplo que está a ser apresentado. 

 

 
Figura 3.9 - Excerto da tabela que permite uma análise de sensibilidade 

 

Após se efetuar a análise de sensibilidade aos dados obtidos para esse período, foi 

definido dezoito anos como sendo o período de duração do contrato de performance 

energética. Tal escolha deveu-se ao facto de existir uma TIR acima dos 10%, o que possibilita 

o financiamento de uma terceira entidade. Esta possibilidade está diretamente ligada à taxa 

TIR, pois uma entidade externa só financia um projeto caso o mesmo apresente uma 

rentabilidade que justifique o risco de investimento. 

A ferramenta tem disponível um botão que permite definir a duração do contrato sempre 

que o utilizador assim o entenda e realiza os cálculos necessários sem qualquer trabalho 

acrescido para o utilizador. 

Com os cálculos efetuados, são apresentados os resultados. A ferramenta cria uma folha 

de Excel com cinco separadores – “Proposta ESCO”, “Autofinanciamento”, “Dados 

Simulação”, “Relatório Autofinanciamento”, “Relatório ESCO”. 

O separador “Proposta ESCO” consiste em toda a análise económica inerente a um 

projeto a ser realizado sob o formato ESCO. São apresentados os dados para o período de 

duração da garantia dos painéis com uma análise detalhada dos valores anuais. Os dados 

apresentados nesta folha são os seguintes: 
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 Ano de produção (“Ano”); 

 Produção de energia anual (“Produção Anual”); 

 Tarifa praticada pelo fornecedor de energia antes do contrato (“Tarifa Evitada”); 

 Tarifa a pagar pela energia durante o contrato (“Nova Tarifa”); 

 Diferença entre as tarifas – poupança por kWh do cliente/beneficiário (“Diferença 

de tarifa”); 

 Poupanças acumuladas pelo cliente/beneficiário (“Acumulado Cliente”); 

 Valor anual a pagar pela apólice de seguro (“Seguro”); 

 Valor anual a pagar pela operação e manutenção (“O&M”); 

 Valor anual da receita gerada pelo total de energia produzida pelos painéis 

(“Benefício”); 

 Cash-flow anual resultante para a ESCO (“CashFlow”); 

 Cash-flow acumulado para a ESCO (“CashFlow Acumulado”); 

 Investimento necessário para a realização do projeto (“Investimento Inicial”); 

 Duração do contrato com a ESCO (“Duração (anos)”); 

 Payback do projeto em formato ESCO (“Payback”). 

 

Para uma melhor compreensão, são apresentados dois gráficos. O primeiro gráfico é 

ilustrativo da evolução temporal do cash-flow acumulado para a ESCO. O segundo gráfico é 

ilustrativo da evolução temporal do cash-flow acumulado para o cliente/beneficiário. No 

anexo A é possível observar o que se encontra presente na folha “Proposta ESCO” gerada pela 

ferramenta para o exemplo apresentado. 

O separador “Autofinanciamento” corresponde ao separador onde são apresentados todos 

os dados financeiros do projeto caso o mesmo seja realizado sob o formato de 

autofinanciamento. À semelhança do separador “Proposta ESCO”, são apresentados os dados 

correspondentes à duração da garantia dos painéis com uma análise detalhada dos valores 

anuais. Contudo, não existindo participação da ESCO, não são apresentados os dados 

inerentes à mesma. De seguida, estão apresentados os dados que são possíveis observar no 

separador “Autofinanciamento”: 

 

 Ano de produção de energia (“Ano”); 

 Produção de energia anual (“Produção Anual”); 

 Tarifa praticada pelo fornecedor de energia (“Tarifa Evitada”); 

 Valor anual a pagar pela apólice de seguro (“Seguro”); 

 Valor anual a pagar pela operação e manutenção (“O&M”); 

 Valor anual da receita gerada pelo total de energia produzida pelos painéis 

fotovoltaicos (“Benefício”); 

 Cash-flow anual resultante (“CashFlow”); 
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 Cash-flow acumulado (“CashFlow Acumulado”); 

 Taxa TIR para cada ano (“TIR”); 

 Investimento necessário para a realização do projeto (“Investimento Inicial”); 

 Duração do período de garantia dos painéis (“Duração (anos)”); 

 Payback do projeto em formato de autofinanciamento (“Payback”); 

 Valor da VAL para a duração do período de duração da garantia (“VAL”). 

 

Este separador cria um gráfico referente ao cash-flow acumulado em cada ano para o 

cliente/beneficiário. No anexo B estão apresentados os resultados referentes ao exemplo 

demonstrado, para o separador em questão. 

No separador “Dados Simulação” estão todos os dados relativos ao consumo e produção 

para cada intervalo de quinze minutos. É nesta folha que é possível observar todos os dados 

ordenados e sincronizados da produção fotovoltaica e do consumo da instalação, referentes 

ao número de meses introduzidos – neste caso doze meses. Para além desta informação, é 

disponibilizada informação de auxílio à decisão da duração do contrato, conforme mostrado 

na Figura 3.5. Este separador é fundamental para análise do período de payback do projeto e 

da taxa TIR, que normalmente é exigida quando se trata de uma terceira entidade a financiar 

o projeto. A partir desta análise é possível tomar a decisão quanto à duração do EPC. No 

anexo C é possível observar, para o separador “Dados Simulação”, os resultados para o 

exemplo apresentado. 

O separador “Relatório ESCO” é responsável pela realização de um resumo das 

características técnicas e financeiras. Nesta folha estão presentes as seguintes características 

técnicas: 

 

 Potência de cada painel; 

 Eficiência de cada painel; 

 Área utilizada pelos painéis a instalar; 

 Limite de painéis considerando a área indicada pelo utilizador; 

 Garantia dos painéis; 

 Número de painéis determinado pela ferramenta; 

 Potência total instalada; 

 Perda de eficiência por ano; 

 Orientação dos painéis; 

 Inclinação dos painéis; 

 Energia anual produzida; 

 Energia anual consumida pela instalação; 

 Perdas no sistema; 
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 Energia produzida pela central fotovoltaica e que é consumida pela instalação 

(Valor bruto e percentual); 

 Energia injetada na RESP (Valor bruto e percentual); 

 Percentagem de energia produzida pelos painéis face ao consumo total da 

instalação. 

 

A nível financeiro a folha apresenta os seguintes dados: 

 

 Investimento; 

 Payback; 

 Poupança anual do cliente; 

 Duração do contrato; 

 Tarifa aplicável; 

 Tarifa evitada; 

 Tarifa do OMIE; 

 Inflação; 

 Desconto aplicado; 

 VAL para a duração do contrato; 

 TIR para a duração do contrato; 

 WACC (custo de capital). 

 

No anexo D é possível observar um exemplo para a folha “Relatório ESCO” gerada pela 

ferramenta. 

O último separador apresentado é o “Relatório Autofinanciamento”. À semelhança do 

separador “Relatório ESCO”, este consiste num resumo das características técnicas e 

financeiras do projeto mas, neste caso sob o formato de autofinanciamento. Todos os dados 

apresentados para a folha “Relatório ESCO” estão igualmente presentes nesta folha. Contudo, 

alguns dados não adquirem qualquer valor pois, é um projeto em autofinanciamento. Assim, a 

tarifa aplicável deixa de tomar qualquer valor assim como o desconto aplicado. Isto deve-se 

ao facto de não ser aplicado qualquer desconto à tarifa média e as poupanças passam a ser 

calculadas sob essa mesma tarifa – tarifa média praticada pelo comercializador de energia. 

No anexo E é possível observar uma folha “Relatório Autofinanciamento” do exemplo 

demonstrado. 
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Capítulo 4  

Conclusões e Trabalhos Futuros 

4.1 - Conclusões 

 

As preocupações ambientais são um tema que tem vindo a despertar o interesse não só da 

opinião pública, mas também das organizações por todo o mundo. Com a mudança de 

paradigma passou a existir uma maior preocupação com o uso eficiente de energia e a 

redução do seu consumo. Esta dissertação pretende criar uma ferramenta de auxílio que, de 

uma forma menos morosa, permita ir de encontro a essas necessidades, procurando promover 

a produção de energia por meio de fontes de energias renováveis sem afetar a atividade da 

instalação de consumo. 

Por norma, as melhorias a efetuar para se alcançar um uso mais eficiente de energia ou 

reduzir o consumo de energia são dispendiosas. O elevado investimento que daí pode resultar 

leva a que muitas vezes as melhorias não sejam efetuadas de forma correta ou que nunca 

cheguem a ser realizadas. Para colmatar a falta de capital canalizado para as melhorias 

energéticas foram criados os projetos ESCO. Este tipo de projetos permite a realização de 

soluções de melhorias energéticas sem que exista investimento por parte do cliente. 

Portugal, sendo um país pertencente à União Europeia, está sujeito a regras e metas 

ambientais. Para dar cumprimento às metas impostas é necessário realizar melhorias 

energéticas em várias áreas, sendo as ESCO um meio facilitador para a implementação de 

melhorias energéticas e redução dos consumos. Assim, é necessário aumentar o mercado das 

ESCO em Portugal por forma a se atingir os objetivos impostos. 

Para que seja possível capacitar as ESCO de um poder negocial maior, é essencial que 

estas empresas sejam capazes de dar uma rápida resposta a todas as solicitações. Só com a 

capacidade de dar uma resposta com qualidade e num curto espaço de tempo é possível 

atingir a competitividade. 

O objetivo desta dissertação passava por desenvolver uma ferramenta que fosse capaz de 

facilitar e agilizar o processo de dimensionamento de uma instalação fotovoltaica. Para isso, 

era necessário que a ferramenta desenvolvida tivesse a capacidade de otimizar o número de 
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painéis a instalar e apresentasse um relatório financeiro correspondente à produção de 

energia. 

A metodologia apresentada permite um dimensionamento rápido para uma instalação de 

central fotovoltaica para autoconsumo. A utilização da ferramenta aqui desenvolvida permite 

definir de forma rápida, por exemplo, o número ótimo de painéis para a instalação alvo de 

estudo. A base para este número de painéis é o melhor ajuste de produção fotovoltaica às 

necessidades de consumo da instalação. Para além desta informação é possível observar toda 

a análise financeira e técnica que está inerente à produção dos painéis solares e uma 

comparação entre a produção e o consumo. 

Analisando os objetivos propostos para esta dissertação é possível afirmar que as metas 

propostas foram alcançadas. A ferramenta foi sujeita a testes, de forma a ser validada, e os 

resultados daí obtidos foram de encontro aos objetivos iniciais. Para além do cumprimento 

dos requisitos, a ferramenta fornece o tipo de resultados que seriam esperados. Sendo a 

legislação aplicável a esta tecnologia (produção fotovoltaica para autoconsumo) muito 

recente, não existe ainda no mercado projetos implementados com maturidade suficiente 

que permitam a validação dos resultados a médio e longo prazo. Contudo, para efeitos de 

teste foram usados dados reais de projetos que, embora implementados encontram-se numa 

fase inicial de operação. Por fim, estes resultados foram comparados com os resultados que 

foram obtidos realizando o dimensionamento de forma manual. Deste teste comparativo foi 

possível observar que a ferramenta conduzia a melhores resultados e em menor tempo. 

Concluindo, a ferramenta cumpre os objetivos iniciais e representa uma mais-valia pois, 

para além de ser um método facilitador de todo o planeamento de um projeto fotovoltaico, 

permite uma redução significativa de tempo nesta fase, podendo esse tempo ser alocado, por 

exemplo, a tarefas de atividade comercial. Assim, passa a ser um elemento ativo na ajuda do 

cumprimento das metas ambientais vigentes. 

 

 

 

4.2 - Trabalhos Futuros 

 

Na realização da presente dissertação foram detetados alguns assuntos que seriam 

interessantes aprofundar por forma a tornar esta ferramenta mais eficaz e fortalecer o poder 

de adjudicação de uma empresa ESCO. Assim, como trabalhos futuros são propostos os 

seguintes itens: 
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 Automatizar a seleção dos dados referentes aos diagramas de carga: no presente 

trabalho os dados dos diagramas de carga têm que ser selecionados 

manualmente. Só depois desta seleção é que a importação dos mesmos se efetua 

de forma automática. Este facto leva a que este processo inicial seja algo 

moroso, o que numa ferramenta deste tipo não é o ideal. Com esta melhoria seria 

possível retirar tempo a este processo e tornar ainda mais apelativa uma 

ferramenta deste género, diminuindo o número de passos. 

 Desenvolver processos que tenham a capacidade de realizar a distinção entre 

horário de inverno e horário de verão: a ferramenta que se encontra apresentada 

nesta dissertação apenas considera um horário na atribuição das tarifas. Contudo, 

as tarifas são atribuídas a horas diferentes consoante se esteja perante um 

horário de inverno ou um horário de verão. Não apresentando uma diferença 

relevante quer a nível técnico quer financeiro, esta melhoria seria interessante 

de ser efetuada. 

 Capacitar a ferramenta de uma função capaz de receber informações de radiância 

para duas, ou mais, orientações dos painéis fotovoltaicos: de momento, a 

ferramenta não tem a capacidade de realizar o dimensionamento para duas 

orientações dos painéis fotovoltaicos de forma simultânea e automática. Este será 

um trabalho de grande importância para desenvolver no futuro pois irá permitir 

aumentar a rapidez de planeamento quando o projeto implica a aplicação de 

painéis fotovoltaicos com duas orientações distintas. 
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Anexo A – Folha “Proposta ESCO” 

 

Ano Produção Anual Tarifa Evitada Nova Tarifa Diferença de Tarifa Acumulado Cliente Seguro O&M Benefício CashFlow CashFlow Acumulado Investimento Inicial Duração (anos) Payback (anos)

1 571 095,3125 0,1263 € 0,1137 € 0,0126 € 5 265,97 €                  595,78 € 2 383,11 € 54 311,82 € 51 332,93 € 392 917,06 €-                  444 250,00 € 25 8,35

2 565 384,3750 0,1288 € 0,1159 € 0,0129 € 10 583,56 €                601,62 € 2 406,47 € 54 844,08 € 51 836,00 € 341 081,06 €-                  

3 559 730,5000 0,1314 € 0,1183 € 0,0131 € 15 953,25 €                607,51 € 2 430,05 € 55 381,55 € 52 343,99 € 288 737,06 €-                  

4 554 133,1875 0,1340 € 0,1206 € 0,0134 € 21 375,57 €                613,47 € 2 453,86 € 55 924,30 € 52 856,96 € 235 880,09 €-                  

5 548 591,8750 0,1367 € 0,1230 € 0,0137 € 26 851,02 €                619,48 € 2 477,91 € 56 472,35 € 53 374,96 € 182 505,13 €-                  

6 543 105,9375 0,1395 € 0,1255 € 0,0139 € 32 380,14 €                625,55 € 2 502,20 € 57 025,78 € 53 898,03 € 128 607,09 €-                  

7 537 674,8750 0,1422 € 0,1280 € 0,0142 € 37 963,44 €                631,68 € 2 526,72 € 57 584,63 € 54 426,23 € 74 180,86 €-                     

8 532 298,1250 0,1451 € 0,1306 € 0,0145 € 43 601,45 €                637,87 € 2 551,48 € 58 148,96 € 54 959,61 € 19 221,25 €-                     

9 526 975,1250 0,1480 € 0,1332 € 0,0148 € 49 294,72 €                644,12 € 2 576,48 € 58 718,82 € 55 498,21 € 36 276,96 €                     

10 521 705,3750 0,1509 € 0,1358 € 0,0151 € 55 043,79 €                650,43 € 2 601,73 € 59 294,26 € 56 042,09 € 92 319,05 €                     

11 516 488,3125 0,1540 € 0,1386 € 0,0154 € 60 849,19 €                656,81 € 2 627,23 € 59 875,34 € 56 591,30 € 148 910,36 €                  

12 511 323,4375 0,1570 € 0,1413 € 0,0157 € 66 711,48 €                663,24 € 2 652,98 € 60 462,12 € 57 145,90 € 206 056,25 €                  

13 506 210,1875 0,1602 € 0,1442 € 0,0160 € 72 631,23 €                669,74 € 2 678,98 € 61 054,65 € 57 705,93 € 263 762,19 €                  

14 501 148,0938 0,1634 € 0,1470 € 0,0163 € 78 608,99 €                676,31 € 2 705,23 € 61 652,98 € 58 271,45 € 322 033,63 €                  

15 496 136,6250 0,1667 € 0,1500 € 0,0167 € 84 645,34 €                682,94 € 2 731,74 € 62 257,18 € 58 842,51 € 380 876,13 €                  

16 491 175,2500 0,1700 € 0,1530 € 0,0170 € 90 740,84 €                689,63 € 2 758,51 € 62 867,30 € 59 419,16 € 440 295,28 €                  

17 486 263,5000 0,1734 € 0,1560 € 0,0173 € 96 896,07 €                696,39 € 2 785,55 € 63 483,41 € 60 001,47 € 500 296,75 €                  

18 481 400,8750 0,1769 € 0,1592 € 0,0177 € 103 111,63 €              703,21 € 2 812,84 € 64 105,54 € 60 589,49 € 560 886,25 €                  

19 476 586,8750 0,1804 € 0,1624 € 0,0180 € 109 388,09 €              710,10 € 2 840,41 € 64 733,78 € 61 183,27 € 622 069,50 €                  

20 471 821,0000 0,1840 € 0,1656 € 0,0184 € 115 726,07 €              717,06 € 2 868,25 € 65 368,17 € 61 782,86 € 683 852,38 €                  

21 467 102,7813 0,1877 € 0,1689 € 0,0188 € 122 126,16 €              724,09 € 2 896,35 € 66 008,77 € 62 388,33 € 746 240,69 €                  

22 462 431,7500 0,1914 € 0,1723 € 0,0191 € 128 588,98 €              731,18 € 2 924,74 € 66 655,66 € 62 999,73 € 809 240,44 €                  

23 457 807,4375 0,1953 € 0,1757 € 0,0195 € 135 115,13 €              738,35 € 2 953,40 € 67 308,88 € 63 617,13 € 872 857,56 €                  

24 453 229,3750 0,1992 € 0,1793 € 0,0199 € 141 705,23 €              745,59 € 2 982,34 € 67 968,51 € 64 240,58 € 937 098,13 €                  

25 448 697,0938 0,2032 € 0,1828 € 0,0203 € 148 359,92 €              752,89 € 3 011,57 € 68 634,59 € 64 870,13 € 1 001 968,25 €               
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Anexo B – Folha “Proposta Autofinanciamento” 

 

Ano Produção Anual Tarifa Evitada Seguro O&M Benefício CashFlow CashFlow Acumulado TIR Investimento Inicial Duração (anos) Payback(anos) VAL

1 571 095,3125 0,1263 € 595,78 € 2 383,11 € 59 577,80 € 56 598,91 € 387 651,09 €-                  -87,26 % 444 250,00 25 7,60 512 272,4375 €

2 565 384,3750 0,1288 € 601,62 € 2 406,47 € 60 161,66 € 57 153,57 € 330 497,53 €-                  -57,20 %

3 559 730,5000 0,1314 € 607,51 € 2 430,05 € 60 751,24 € 57 713,68 € 272 783,84 €-                  -35,76 %

4 554 133,1875 0,1340 € 613,47 € 2 453,86 € 61 346,60 € 58 279,27 € 214 504,56 €-                  -21,92 %

5 548 591,8750 0,1367 € 619,48 € 2 477,91 € 61 947,80 € 58 850,41 € 155 654,16 €-                  -12,78 %

6 543 105,9375 0,1395 € 625,55 € 2 502,20 € 62 554,89 € 59 427,14 € 96 227,02 €-                     -6,51 %

7 537 674,8750 0,1422 € 631,68 € 2 526,72 € 63 167,93 € 60 009,53 € 36 217,48 €-                     -2,06 %

8 532 298,1250 0,1451 € 637,87 € 2 551,48 € 63 786,98 € 60 597,63 € 24 380,14 €                     1,19 %

9 526 975,1250 0,1480 € 644,12 € 2 576,48 € 64 412,09 € 61 191,48 € 85 571,63 €                     3,63 %

10 521 705,3750 0,1509 € 650,43 € 2 601,73 € 65 043,32 € 61 791,16 € 147 362,78 €                  5,49 %

11 516 488,3125 0,1540 € 656,81 € 2 627,23 € 65 680,74 € 62 396,70 € 209 759,48 €                  6,94 %

12 511 323,4375 0,1570 € 663,24 € 2 652,98 € 66 324,41 € 63 008,20 € 272 767,69 €                  8,09 %

13 506 210,1875 0,1602 € 669,74 € 2 678,98 € 66 974,39 € 63 625,67 € 336 393,38 €                  9,01 %

14 501 148,0938 0,1634 € 676,31 € 2 705,23 € 67 630,73 € 64 249,20 € 400 642,56 €                  9,75 %

15 496 136,6250 0,1667 € 682,94 € 2 731,74 € 68 293,52 € 64 878,84 € 465 521,41 €                  10,36 %

16 491 175,2500 0,1700 € 689,63 € 2 758,51 € 68 962,79 € 65 514,65 € 531 036,06 €                  10,86 %

17 486 263,5000 0,1734 € 696,39 € 2 785,54 € 69 638,63 € 66 156,70 € 597 192,75 €                  11,27 %

18 481 400,8750 0,1769 € 703,21 € 2 812,84 € 70 321,09 € 66 805,03 € 663 997,75 €                  11,62 %

19 476 586,8750 0,1804 € 710,10 € 2 840,41 € 71 010,23 € 67 459,72 € 731 457,50 €                  11,91 %

20 471 821,0000 0,1840 € 717,06 € 2 868,25 € 71 706,13 € 68 120,83 € 799 578,31 €                  12,16 %

21 467 102,7813 0,1877 € 724,09 € 2 896,35 € 72 408,85 € 68 788,41 € 868 366,75 €                  12,37 %

22 462 431,7500 0,1914 € 731,18 € 2 924,74 € 73 118,46 € 69 462,54 € 937 829,31 €                  12,55 %

23 457 807,4375 0,1953 € 738,35 € 2 953,40 € 73 835,02 € 70 143,27 € 1 007 972,56 €               12,70 %

24 453 229,3750 0,1992 € 745,59 € 2 982,34 € 74 558,61 € 70 830,68 € 1 078 803,25 €               12,83 %

25 448 697,0938 0,2032 € 752,89 € 3 011,57 € 75 289,28 € 71 524,82 € 1 150 328,13 €               12,95 %
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Anexo C – Folha “Dados Simulação” 

 

 



 

   

Anexo D – Folha “Relatório ESCO” 

 

 

 

Potência de cada painel (kW) Energia anual produzida (kWh) Tarifa Aplicável (€/kWh) Nº de paineis Energia injetada no cliente

0,25 571095,31 0,1137 €                                 1777 416871,19

Eficiência painel (%) Perda de Eficiência por ano (%) Tarifa Evitada (€/kWh) Potência total instalada Energia injetada na rede

15,1% 1% 0,1263 €                                 444,25 154229,17

Área utilizada Energia Consumida anual (kWh) Tarifa Mibel (€/kWh) VAL a 25 anos Percentagem energia total produzida

3198,6 2025145,75 0,0449 €                                 139 568,86 €                       28,20%

Limite de paineis Payback (anos) Inflação (%) TIR a 25 anos Percentagem energia consumida

1777 8,35 2,0% 11,58% 73,00%

Garantia máxima (anos) Poupança anual (€) Desconto (%) WACC (%) Percentagem energia injetada

25 5 265,97 €                                              10,0% 8,0% 27,01%

Investimento Inicial (€) Duração do Contrato (anos) Perdas do Sistema (%) Orientação (º) Inclinação (º)

444 250,00 € 25 14,0% -45 20



 

   

Anexo E – Folha “Relatório Autofinanciamento” 

 

 

 

Potência de cada painel (kW) Energia anual produzida (kWh) Tarifa Aplicável (€/kWh) Nº de paineis Energia injetada no cliente

0,25 571095,31 1777 416871,19

Eficiência painel (%) Perda de Eficiência por ano (%) Tarifa Evitada (€/kWh) Potência total instalada Energia injetada na rede

15,1% 1% 0,1263 €                                 444,25 154229,17

Área utilizada Energia Consumida anual (kWh) Tarifa Mibel (€/kWh) VAL Percentagem energia total produzida

3198,6 2025145,75 0,0449 €                                 512 272,44 €                       28,20%

Limite de paineis Payback (anos) Inflação (%) TIR Percentagem energia consumida

1777 7,60 2,0% 12,95% 73,00%

Garantia máxima (anos) Poupança anual (€) Desconto (%) WACC (%) Percentagem energia injetada

25 56 598,91 €                                           4,0% 27,01%

Investimento Inicial (€) Duração do Contrato (anos) Perdas do Sistema (%) Orientação (º) Inclinação (º)

444 250,00 € 25 14,0% -45 20


