
CONSTRUA UM FUTURO 
MAIS SUSTENTÁVEL 
PARA O SEU NEGÓCIO.

APROVEITE A ENERGIA SOLAR
SEM INVESTIMENTO - SEM FIDELIZAÇÃO

www.solvasto.pt



ENERGIA 
PARA A SUA EMPRESA

Na SOLVasto acreditamos na sustentabilidade da 
energia solar. É por isso que desenvolvemos, em 
conjunto com os nossos parceiros, projetos 
fotovoltaicos rentáveis para empresas, sem 
qualquer investimento financeiro por parte destas 
entidades. Assim, evitamos qualquer tipo de risco 
para o utilizador da central fotovoltaica, além de 
contribuirmos para o  incremento das energias 
renováveis, fator essencial para o futuro do nosso 
planeta.

As soluções de solar fotovoltaico permitem-lhe 
produzir e consumir a sua própria „energia verde“, 
reduzindo os custos de eletricidade da sua empresa. 
Com a solução SOLVasto começa a poupar de 
imediato, sem necessitar investir ou precisar de
 gerir equipamentos.

VANTAGENS

 ● Utilização de energia renovável
 ● Diminuição da dependência energética
 ● Redução de custos de energia
 ● Criação de valor para a empresa
 ● Retorno do investimento
 ● Poupança assegurada

APROVEITE O SOL PARA PRODUZIR E 
CONSUMIR A SUA PRÓPRIA ELETRICIDADE. 



PROFISSIONALISMO

Equipa especializada com mais de 
10 anos de experiência nas energias 
renováveis.

DEDICAÇÃO

Parceiro ideal na consultoria e 
engenharia aplicada a projetos de 
eficiência energética à medida do 
cliente.

SOLUÇÕES 360º

Soluções chave-na-mão, 
licenciamento, investimento, 
acompanhamento do despenho do 
sistemas – aumentando a 
competitividade e sustentabilidade 
da sua empresa.

UPAC Garcias (134 kWp)

A Garcias, S.A. adjudicou à SOLVasto o projeto, licen-
ciamento e instalação “chave-na-mão” de três centrais 
solares fotovoltaicas, para autoconsumo, com uma 
potência total de 134 kWp. Os sistemas foram insta-
lados nas suas instalações localizadas em Alcochete, 
Algoz (Albufeira) e Funchal, permitindo produzir cerca 
de 227,4 MWh/ano, estimando-se o autoconsumo de 
179,1 MWh (79%), o que permite uma redução de cerca 
de 41% do consumo da rede.

UPAC Pescacerta (92 kWp)

A SOLVasto projetou e instalou uma central fotovoltaica 
de autoconsumo “chave-na-mão” nas instalações da 
Pescacerta em Massamá. Estima-se um autoconsumo 
perto de 100% da energia produzida, reduzindo assim 
18% do consumo da rede elétrica. A instalação é cons-
tituída por 345 módulos fotovoltaicos policristalinos. Os 
140,2 MWh/ano de eletricidade produzida e consumida 
representam uma redução de aproximadamente 26 
toneladas de CO2/ano.

UPP Mé Mé (319 kWp)

A empresa Mé Mé, um dos maiores produtores de aves 
nacionais, aposta na venda da energia solar à rede atra-
vés de uma instalação UPP. Esta central fotovoltaica 
tem uma potência de 319 kWp e uma produção estima-
da de 508,5 MWh/ano. A SOLVasto acompanhou todo o 
processo de financiamento, licenciamento e instalação, 
sendo este último realizado em conjunto com um dos 
seus parceiros - a empresa instaladora Redeforte com 
uma experiência de mais de 15 anos. 
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UPAC
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE AUTOCONSUMO

Uma unidade de produção de autoconsumo (UPAC) permite-lhe de produzir 
a sua própria energia através de meios renováveis e poupar na sua fatura de 
eletricidade, contribuindo para a melhoria do meio ambiente e evitando 
emissões de CO2. Através um dos nossos investidores pode obter a sua 
UPAC sem qualquer investimento.

Uma UPAC é uma instalação de energia fotovoltaica para alimentar o próprio 
consumo elétrico, reduzindo significativamente o consumo de energia 
originário da rede elétrica. A potência de um sistema desta natureza 
depende do perfil de carga ao longo do ano.

O Decreto-Lei 153/2014 de 20 de Outubro, 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 ou não renováveis, adiante designadas por «Unidades de Produção 
para Autoconsumo» (UPAC).”

RENTÁVEL

Através de uma UPAC consegue 
substituir parte da energia habitual-
mente comprada à rede e obter uma 
redução significativa da sua fatura de 
eletricidade.

SUSTENTÁVEL

É uma aposta nas energias renováveis, 
contribuindo para a sustentabilidade 
do nosso planeta e podendo potenciar 
ganhos ao nível de marketing.

MAIS-VALIA

Valoriza o seu imóvel com a insta-
lação de um sistema de energia 
fotovoltaica, podendo utilizar os re-
sultados em planos de racionalização 
(PREN) e processos de certificação.



UPP
SISTEMA FOTOVOLTAICO COM LIGAÇÃO À REDE

Unidade de Pequena Produção (UPP) é uma instalação fotovoltaica que produz 
e vende energia solar à rede. A UPP substitui os anteriores regimes de micro-
produção e miniprodução. Através da SOLVasto pode obter a sua UPP sem 
qualquer investimento.

O modelo de Unidade de Pequena Produção (UPP) assenta no princípio da 
injeção total de energia elétrica na RESP (Rede Elétrica de Serviço Público) 
proveniente de fonte de energia renovável, estando a potência de ligação da 
unidade de produção limitada a <100% da potência contratada. Numa base 
anual, a energia produzida pela UPP não pode exceder o dobro da eletricidade 
consumida na instalação de consumo.

O Decreto-Lei 153/2014 de 20 de Outubro, estabelece o regime jurídico apli-
cável à produção de eletricidade: “Destinada à venda total da energia à Rede 
Elétrica de Serviço Público (RESP), através de «Unidade de Pequena Produção» 
(UPP) a partir de energias renováveis, baseadas em apenas uma tecnologia, 
com a potência de ligação à rede igual ou inferior a 250 kW.”

RENTÁVEL

Uma UPP é um investimento finan-
ceiramente rentável, com taxas de 
retorno a longo prazo. Permite obter 
uma receita mensal durante 15 anos.

SUSTENTÁVEL

É uma aposta nas energias renováveis, 
contribuindo para a sustentabilidade 
do nosso planeta e podendo potenciar 
ganhos ao nível de marketing.

MAIS-VALIA

A instalação valoriza o imóvel, poden-
do utilizar os resultados em planos de 
racionalização (PREN) e processos 
de certificação, e permite aproveitar a 
poupança de energia, mesmo após a 
amortização integral do investimento.
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SOLUÇÕES DE INVESTIMENTO
COM PARCEIROS FINANCEIROS

Colocamos à sua disposição, soluções individuais de investimento, realizado 
por um parceiro financeiro, que serão pagas com base nas economias/receitas 
obtidas da instalação fotovoltaica. Assim, não assume qualquer responsabili-
dade financeira, comprometendo-se apenas a adquirir toda energia produzida 
pelo sistema fotovoltaico, ao valor da tarifa anual atualizada descontada do 
benefício contratado. O contrato é elaborado à medida do cliente.

O investidor assume a responsabilidade da posse e gestão do projeto, 
garantindo ao cliente a excelência do desempenho dos equipamentos, e, por 
consequência, diminuindo o risco do mesmo. No fim do prazo do contrato, o 
rendimento da instalação reverte por inteiro para o cliente.

Entretanto tem sempre a opção de compra da instalação ao longo do contrato 
e continua independente na escolha do seu fornecedor de energia da rede.

A partir de agora – sem qualquer investimento – 
pode contribuir para a melhoria do meio ambiente 
evitando emissões de CO2 e produzir a sua própria 
energia através de meios renováveis.

UPAC - modelo de 
financiamento



SOLVasto, Lda 
Av. Manuel da Maia, Nº4 
Sub-Cave
2720-402 Damaia 
Portugal

+351 / 211 921 071
info@SOLVasto.pt

Somos o seu parceiro certo na consultoria e 
engenharia aplicada a projetos de eficiência 
energética e produção de energia através de 
fontes renováveis. Temos uma equipa 
especializada com mais de 10 anos de 
experiência.

www.solvasto.pt


