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Ficha de solicitação de vistoria

Observatório para o Solar Térmico

De acordo com o Regulamento do Directório de Instaladores e Projectistas de

O Observatório para o Solar Térmico funciona na Agência para a Energia (ADENE) e é um instrumento de

Sistemas Solares Térmicos, desenvolvido no âmbito da IP-AQSpP e divulgado

monitorização do programa AQSpP. A sua missão consiste na recolha e tratamento de dados referentes a componentes,

em www.aguaquentesolar.com, aqueles profissionais deverão reportar
ao Observatório para o Solar Térmico os trabalhos realizados e as respecti-

instalações, empresas, instaladores e utilizadores de colectores solares para aquecimento de água no mercado
português. A acção desenvolvida pelo Observatório permitirá ter em cada momento um conhecimento detalhado do

vas instalações poderão ser objecto de vistoria.

mercado de energia solar em Portugal e permitirá a adopção de medidas que contribuam para uma maior penetração
desta tecnologia. A sua intervenção pode também ser solicitada pelos instaladores, pelas empresas ou por

ponsável pela execução da instalação, ou ainda pelo seu proprietário. Esta

particulares que pretendam obter uma opinião independente sobre as instalações realizadas. O Observatório

ficha está também disponível no site referido para preenchimento "on-line".

divulgará regularmente dados sobre operadores do sector, produtos comercializados no mercado nacional, área de

> >

A ficha seguinte pode ser fotocopiada e preenchida pelo técnico/empresa res-

colectores instalados e outras estatísticas pertinentes.

Os pedidos de vistoria ficam sujeitos a um processo de selecção aleatória,
salvo em caso de indicação da existência de problemas, situação em que será
Este primeiro folheto apresenta alguns dados sobre o estado actual do mercado, focando em particular o impacto dos

sempre efectuada a vistoria.

programas oficiais já concluídos de apoio à instalação de colectores solares.

Água Quente Solar para Portugal (AQSpP)

Observatório para o Solar Térmico

O programa "Água Quente Solar para Portugal" tem por objectivo a criação de um mercado nacional de energia solar

ADENE - Agência para a Energia

térmica de cerca de 150 000 m 2 de colectores instalados por ano, capaz de atingir a meta de 1 milhão de m 2 de

Estrada de Alfragide, Praceta 1, nº 47, Alfragide

>

Contactos

colectores instalados e operacionais até 2010.

2720-537 AMADORA
Tel.: 214 722 800, Fax: 214 722 899

Para potenciar este programa e aumentar a contribuição da energia solar para o aquecimento de água, a Direcção
Geral de Geologia e Energia (DGGE) promoveu a Iniciativa Pública "Água Quente Solar para Portugal" (IP-AQSpP),

Nome do instalador

>

potenciando sinergias entre várias instituições com vista à sua concretização: a Agência para a Energia (ADENE), o
Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI), a Sociedade Portuguesa de Energia Solar (SPES) e a

Empresa

>

Associação Portuguesa da Indústria Solar (APISOLAR).

Contacto

>

O financiamento da IP-AQSpP é assegurado pelo PRIME - Programa de Incentivos à Modernização da Economia e pelo

>

bservatório
para o Solar Térmico

Proprietário da instalação

>

>

>

Contactos
Contacto

>
Observatório para o Solar Térmico

Localização da instalação

>

Ano de execução

>

Marca e modelo do colector instalado

>

ADENE | Agência para a Energia, Estrada de Alfragide, Praceta 1, nº47, Alfragide, 2720-537 AMADORA
tel.>214 722 800 fax>214 722 899 e-mail>aguaquentesolar@adene.pt
INETI | Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, Estrada do Paço do Lumiar, 1649-038 LISBOA
SPES | Edifício M1, Campus do INETI, Estrada do Paço do Lumiar, 1649-038 LISBOA
APISOLAR | Rua das Lagoas, Campo Raso, 2710-142 SINTRA

Área de captação (m 2 )

>

Volume de armazenamento (litros)

>

Entidade coordenadora do programa AQSpP
DGGE | Direcção Geral de Geologia e Energia, Avenida 5 de Outubro, nº87, 1069-039 LISBOA

Para mais informações, consultar www.aguaquentesolar.com ou a linha azul 808 10 90 90
Problemas detectados

>

Iniciativa executada por

OUTUBRO 2003

1

Fundo Social Europeu (Medida 2.3 – Apoio para a qualificação de recursos humanos).

Morada

@

Iniciativa promovida e financiada por

F u n d o s E stru tu ra is

Breve historial dos
programas de apoio à
energia solar

Colectores solares
instalados em Portugal

realizando chegue ao Observatório, os instaladores
certificados devem reportar ao Observatório todas os
trabalhos realizados. Algumas instalações serão alea-

Até 1999, a área total de colectores solares instalada,
em Portugal, era de 219 500 m . No ano de 1999

Programa VALOREN
Recursos

foram instalados 4 500 m 2 de área de colectores. Como

O Observatório já realizou mais de duas dezenas de

Endógenos Nacionais) que decorreu entre 1987 e 1992,

se depreende destes números, as instalações apoiadas

visitas a instalações de colectores solares para aqueci-

apoiou 73 candidaturas na área da Energia Solar Térmica,

pelo VALOREN e pelo ENERGIA são uma muito pequena

mento de água, com ênfase nas muito recentes ou nas

com uma comparticipação a fundo perdido de entre os

parcela de todas as instalações concretizadas.

que têm cerca de 5 a 6 anos, recolhendo informações

O
Algarve
11% (16 projectos)

LVT

Centro

29% (23 projectos)

12% (8 projectos)

Programa

VALOREN

(Valorização

dos

úteis sobre o funcionamento das instalações e o desem-

50% e 70%. Foram instalados cerca de 4 300 m2 de
Alentejo
21% (19 projectos)

Norte
27% (10 projectos)

toriamente seleccionadas para vistoria.

2

colectores solares, num valor total de 877 189 contos

O potencial disponível em Portugal para aproveitamento

penho dos instaladores. As visitas às instalações permiti-

[4 375 400 Euros] correspondente a uma compar-

de

é

ram obter uma amostragem relativamente representativa

ticipação de 547 945 contos [2 733 140 Euros]. O custo

significativo. De acordo com estudos recentes , no nosso

do universo da utilização de colectores solares para

médio das instalações solares foi de 204 000 Esc/m 2 1

país poderiam ser instalados no sector doméstico cerca

aquecimento de água no país. Foi possível constatar que

energia

solar

para

aquecimento

de

água

1

Percentagem do apoio concedido por região do país.

[1 077,55 Euros/m ]. O VALOREN foi o grande arranque

de 7 500 000 m de colectores solares, proporcionando

quase todas as instalações visitadas apresentam o campo

Programa VALOREN.

da penetração do solar em equipamentos não residenciais.

cerca de 4 900 GWh/ano de energia útil. Para a

de colectores com a inclinação e orientação aceitáveis e

Parque Campismo
4

2

Outras Aplicações

indústria estima-se em cerca de 7 000 000 m o poten-

um grau de funcionamento razoável. Foram, no entanto,

colectores solares, 48 pavilhões e piscinas, sendo as

cial de área de colectores solares para produção de

também identificados alguns pequenos problemas de

restantes 25 instalações divididas entre unidades de

água quente de processo. Mesmo que apenas 1/3 desse

instalação e de qualidade de equipamentos, e que foram

As vistorias permitirão também estruturar acções de

O Observatório é um dos instrumentos para avaliar a

potencial seja concretizado até 2010, esse resultado já

a motivação para o programa de garantia de qualidade

formação específicas, direccionadas para os instala-

manutenção das competências, disponibilizando infor-

permitirá reduzir em 280 000 tep a nossa dependência

que foi estabelecido como linha mestra do Programa

dores, para os informar sobre as falhas mais comuns e

mação sobre a prestação dos instaladores.

energética de recursos fósseis. Para o sector dos

AQSpP. Em posterior folheto informativo, com base numa

sobre as formas de as prevenir e corrigir, tendo em vista

serviços foi estimado uma área de captação de cerca de

amostra maior, reportar-se-á o estado real de implemen-

a melhoria do seu desempenho em tempo útil. Por outro

Lar de Apoio
4
Escola

Pavilhão

6

25

Unidades de Saúde
12
Piscina
23

Projectos apoiados por tipo de equipamento.

Lar de acolhimento de menores.

Este Programa apoiou sobretudo grandes instalações de

saúde, lares para idosos, escolas e outras aplicações.

2

2

Programa ENERGIA
A Medida 3 do Programa Energia, que decorreu entre

2

4

lado, esta forma de actuar permitirá a elaboração de

tação destas tecnologias em Portugal.

1995 e 2000, apoiou 23 projectos de energia solar

350 000 m 2. Considerando uma taxa de execução de

térmica, com a comparticipação total de cerca de

80%, teríamos uma redução anual de cerca de 15 000 tep

uma base de dados com instaladores de referência, que

150 000 contos [748 197 Euros]. Ao todo foram

na factura energética nacional.

será posteriormente divulgada, constituindo assim um

instalados cerca de 1 206 m 2 de colectores solares,

meio de promover a excelência e aumentar a confiança

num valor total de 193 228 contos [963 817 Euros],

do público nesta tecnologia.

VIANA DO CASTELO

Algarve

BRAGANÇA

Alentejo
1

Norte
6
Centro
8
LVT
42

BRAGA

correspondendo a uma comparticipação de 90 017 contos

Programa VALOREN.

[449 002 Euros], ou seja, cerca de 45% do custo
global. Em cerca de 10 anos, verifica-se uma redu-

VILA REAL
PORTO

1

A qualidade dos
sistemas financiados

GUARDA

COIMBRA

para 160 200 Esc/m

7% (3 projectos)
80 m2

2

2

CASTELO BRANCO
LEIRIA

[799,07 Euros/m ], ou seja,

O Observatório para o Solar Térmico, que funciona na

cerca de 25% da poupança relativamente aos

ADENE, tem como uma das suas missões proceder a

Algarve

16% (6 projectos)
194

36% (7 projectos)

m2

435 m2
LVT
17% (5 projectos)
203 m2

Alentejo
24% (3 projectos)
294 m2

Por iniciativa da Direcção Geral de Geologia e Energia

PORTALEGRE

6

(DGGE), o Instituto de Emprego e Formação Profissional

Actualmente, o mercado nacional apresenta cerca de

(IEFP) instituiu um certificado de aptidão profissional,

dezena e meia de colectores e sistemas monoblocos

CAP, para os instaladores de colectores solares. Cerca

(“kits”) ensaiados de acordo com as normas europeias

de uma centena de instaladores que já concluíram com

EN 12975-2 e ISO 9459-2, respectivamente, estando

Durante este Programa, mais de 35% do investimento

sucesso, em 2002-2003, os cursos de formação

pré-qualificados como de qualidade certificada. Os

nos colectores solares foi para a Região do Algarve.

realizados no âmbito do programa AQSpP, vão receber

fabricantes destes colectores e sistemas oferecem uma

os respectivos CAP. Para mais informação e uma lista-

garantia de 6 anos dos produtos instalados, sendo a

gem completa dos instaladores certificados consulte o

manutenção durante este período incluída no custo

site www.aguaquentesolar.com.

inicial do produto adquirido e instalado. Com o

projectos apoiados pelo VALOREN.
Em termos de distribuição de área de captação, o

vistorias a instalações de colectores solares. O Obser-

sector hoteleiro representa cerca de 33% da área

boração com os instaladores e as empresas do sector.

total instalada (395 m 2) durante o Programa Energia.

Para que a informação sobre as instalações que se vão

Fórum "Energias Renováveis em Portugal" – Uma contribuição para os objectivos de política
energética e ambiental, ADENE/INETI, Dezembro 2002.

Percentagem do apoio concedido por região do país.
Programa ENERGIA.

POE / PRIME

ÉVORA

SETÚBAL

2

vatório procura desenvolver esta actividade em cola-

2

BEJA

Distribuição das instalações
vistoriadas pelo Observatório.
8
FARO

Lar de idosos.

Piscina municipal.

objectivo de estabelecer um formato de certificação

Em vigor desde 2000, o POE - Programa Operacional
Escola (1 inst.)
54 m2

P. Campismo (3 inst.)
40 m2

Outras (4 inst.)
99 m2

Hotel (6 inst.)
395 m2

Pavilhão (4 inst.)

da Economia, actual PRIME - Programa de Incentivos à

A instituição desta carteira profissional é um passo

para produtos e empresas de energia solar térmica, foi

Modernização da Economia, através da sua Medida de

importante na maior credibilização deste sector. Por outro

instituído o Sistema de Certificação que compreende a

Apoio ao Aproveitamento do Potencial Energético e

lado, a renovação do CAP está dependente da manu-

realização de ensaios de concessão e a auditoria /

Racionalização dos Consumos (MAPE), apoia instalações

tenção das competências, através da actualização regular

inspecção do processo de fabrico de colectores solares.

de energia solar térmica.

dos técnicos credenciados em acções de formação

A CERTIF é a entidade responsável pela recepção e

contínua obrigatórias e na correcção obrigatória de

processamento dos pedidos de ensaio. No processo de

A segunda edição deste folheto deverá reportar os dados

quaisquer deficiências detectadas em instalações feitas

certificação, participa ainda o Laboratório de Ensaios

sobre este Programa.

após a entrada em vigor deste sistema de garantia de

de Colectores Solares (LECS) do INETI, cuja tarefa

qualidade. Para uma descrição mais detalhada das com-

principal é a realização de ensaios técnicos dos

petências específicas do técnico instalador de sistemas

colectores e sistemas tipo “kit”. Para mais informação

solares e o respectivo perfil profissional, consulte também

sobre este Sistema de Certificação, os interessados

o www.aguaquentesolar.com.

deverão dirigir-se à CERTIF(www.certif.pt) ou ao LECS.

168 m2

Lar de Idosos (5 inst.)
180

m2

Piscina (2 inst.)
270 m2

Colectores e sistemas
qualificados

SANTARÉM

LISBOA

Centro

Instaladores credenciados

4

ção do custo médio dos sistemas solares instalados

Norte

Técnicos instaladores por região.
VISEU

AVEIRO

Área instalada (m 2) por tipo de aplicação.
Programa ENERGIA.

1

VALOREN, Relatório Final de Execução (1987-1992), Comissão do Programa VALOREN.

