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Custos de garantia

Água Quente Solar para
Portugal

Ao emitir um certificado de garantia, o instalador deverá
contabilizar os seus custos, quer em tempo, quer em
componentes que, em média, deverá substituir ao longo
dos 6 anos de garantia, incluindo-o no preço de venda,
eventualmente como um item separado para melhor informação do comprador.
O custo deverá ser baseado em dados estatísticos, tipicamente disponíveis com base na muita experiência do sector. A APISOLAR indica que, em média, o custo da garantia poderá variar entre 3% e 7% do custo inicial da instalação, conforme o seu tipo e dimensão (“kits” para uso
doméstico ou grandes instalações para serviços), e envolve factores como os custos de deslocação, que devem
ser minimizados, pelo que deverá haver uma contabilização específica caso a caso.

Os objectivos da política energética nacional foram definidos na Resolução de Conselho de Ministros nº63/2003 de
28 de Abril, que reúne, entre outras, um conjunto de medidas para melhorar a eficiência energética e o aproveitamento das energias renováveis em Portugal, na sequência
do Programa E4.
O recurso a colectores solares para aquecimento de água,
quer nos sectores residencial e serviços, quer na indústria, é um desses objectivos. Foi então lançado o sub-programa "Água Quente Solar para Portugal", (AQSpP) por
forma a criar condições para um mercado nacional sustentável de colectores solares, com garantia da qualidade,
de 150 000 m 2 de colectores por ano, que permita alcançar a meta de um milhão de metros quadrados de colectores instalados e operacionais até 2010.

Certificado de Garantia de
Instalações Solares Térmicas

Aquecimento de Água com Colectores Solares

Contactos
Responsabilidades do
proprietário
O proprietário da instalação terá de comprometer-se, sob
pena de anulação da garantia, a utilizar a instalação de
acordo com as orientações escritas entregues pelo instalador e a não introduzir qualquer alteração sem consultar
e acordar com o instalador. O proprietário compromete-se
ainda a notificar o instalador de todas as eventuais
anomalias detectadas, nomeadamente, danos físicos a
qualquer um dos componentes da instalação.

Para mais informações, consultar www.aguaquentesolar.com
ou contactar:
Observatório para o Solar Térmico
ADENE | Agência para a Energia
Estrada de Alfragide, Praceta 1, nº47, 2720-537 AMADORA
Tel.: 214 722 800 Fax: 214 722 898
e-mail: aguaquentesolar@adene.pt
DGGE | Direcção Geral de Geologia e Energia
Av. 5 de Outubro, nº87, 1069-039 LISBOA
Tel.: 217 922 700 / 217 922 800 Fax: 217 939 540
e-mail: energia@dge.pt
APISOLAR | Associação Portuguesa da Indústria Solar
Rua das Lagoas - Campo Raso, 2710-142 SINTRA
Telf.: 263 651 305 Fax: 217 620 048
email: inicio@apisolar.pt www.apisolar.pt

Iniciativa executada por

criar um mercado sustentável de colectores solares com
garantia de qualidade para o aquecimento de água em Portugal

Iniciativa promovida e financiada por

Use Equipamentos e Instaladores Certificados
consulte >

www.aguaquentesolar.com
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