
Energia Solar EDP

A SUA SOLUÇÃO

A SUA CASA

A SOLUÇÃO IDEAL PARA SI

Olá [Nome Apelido], veja em detalhe a solução que propomos para 

tornar a sua casa mais sustentável.

(1) Exclusivo para clientes residenciais com contrato de fornecimento de energia da EDP Comercial. Pagamento em 60 mensalidades na fatura de energia. Os 
resultados apresentados neste relatório são valores estimados de forma a maximizar a rentabilidade para cada cliente, com base na informação fornecida pelo 

cliente no simulador em edp.pt, presencial ou telefonicamente, de perfis de consumo e perfis de produção solar fotovoltaica e outros pressupostos assumidos pela 
EDP Comercial. Sendo uma estimativa realizada com base nos critérios apresentados  anteriormente (os quais permitiram analisar o seu perfil de consumo, com 

base nos equipamentos elétricos que habitualmente utiliza durante o dia), e dependendo dos resultados das condições específicas do cliente de produção e 

consumo, a EDP Comercial não oferece garantia relativamente aos valores apresentados.
(2) Valor apresentado corresponde à poupança média anual durante 25 anos e inclui poupança associada ao tarifário “Energia Solar Verde 2021“, quando elegível.

3 Painéis  
solares ,     

Pagamento em 60 mensalidades 
na fatura de energia, sem juros

90
/mês (1)32 €

Poupança média anual (2)

a €165 219
Inclui sistema de 
monitorização  EDP Re:dy

Todo o dia em casaNível de ocupação:

Dados da habitação

Dados do contrato

Potência contratada: 6,9 kVA

Simples

TrifásicaTipo de instalação:

Opção horária: 

Morada: Rua XXXXXXX

Fatura média mensal de eletricidade: 78,67 €



A SUA SOLUÇÃO EM DETALHE

A SUA SOLUÇÃO

Adira ao plano de Energia Solar e garanta que toda a 
energia elétrica consumida em casa é de origem 
100% renovável.
Tenha 10% de desconto(3) na eletricidade verde 
durante 24 meses.

PLANO ENERGIA SOLAR EDP

(3) Desconto de 10% nos primeiros 24 meses na eletricidade consumida e na potência contratada (i) pressupõe a adoção do tarifário “Energia Solar Verde 2021“ com 
adesão a débito direto e fatura eletrónica; (ii) aplicável após a aquisição e instalação do sistema de Energia Solar EDP e válido durante 24 meses; (iii) incide sobre as 

opções simples e bi-horária, e é calculado face ao preço de referência da EDP Comercial, não incluindo o valor das taxas e impostos (IVA incluído à taxa legal em vigor). 
Disponível para clientes residenciais com potências contratadas entre os 3,45 kVA e 20,7 kVA. Desconto não abrange o fornecimento de gás natural, ao qual é aplicável 

o preço da oferta standard da EDP Comercial. Não dispensa a consulta das condições dos contratos de fornecimento de energia e de soluções de Energia Solar EDP da 

EDP Comercial.

ELETRICIDADE
VERDE COM
DESCONTO 10%

4x3x2x

Impacto ambiental

Emissões de CO2 eq evitadas 378 kg/ano284 kg/ano189 kg/ano

SOLUÇÃO 
RECOMENDADA

Características da solução de Energia Solar EDP

1,36 kW1,02 kW0,68 kW

Área total dos painéis 8 m26 m24 m2

Nº de Inversores 4 Microinversores3 Microinversores2 Microinversores

Potência instalada dos painéis

Quanto custa (inclui instalação)

Em 60 mensalidades sem juros 40,5 €/mês32,9 €/mês24,5 €/mês

A pronto pagamento 2430,0 €1974,0 €1470,0 €

Quanto pode poupar

Poupança média anual a 25 anos (2) 190 € - 254 €165 € - 219 €133 € - 177 €

Plano de energia solar EDP 70 € - 93 €73 € - 97 €76 € - 102 €

Poupança anual nos primeiros 2 anos 219 € - 292 €195 € - 260 €166 € - 222 €

149 € - 199 €122€ - 163 €90 € - 120 €Energia solar produzida



PREVISÃO DA PRODUÇÃO DA SUA SOLUÇÃO DE ENERGIA SOLAR EDP

Prevemos que o sistema instalado na morada indicada produza anualmente aproximadamente 1328 kWh, equivalente a 23% do seu 
consumo anual. 
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Produção estimada mensal

Sabia que entre as 12h e as 16h a produção de energia é maior?
Para tirar o máximo de partido da energia produzida, deverá, sempre que possível, garantir que os seus equipamentos elétricos
funcionam durante as horas de sol, enquanto os painéis estão a produzir eletricidade.

Entre os meses de maio e agosto, em que os dias têm mais horas de sol, a produção de energia elétrica da sua solução solar 
será superior.

DETALHE DO SEU EQUIPAMENTO – GAMA QUALITY

Todos os painéis solares comercializados pela EDP Comercial contam com a última tecnologia de células monocristalinas, garantindo uma 
maior eficiência na produção de energia.

A limpeza dos painéis solares deve ser efetuada somente com água ou utilizando produtos específicos para o efeito. Nunca 
utilize produtos abrasivos pois estes podem danificar a superfície de vidro dos painéis, diminuindo a sua eficiência. 
Recomendamos que a limpeza seja efetuada durante as horas de menor exposição solar.

Característica dos painéis 

Potência 340 Wp

Garantia contra defeitos de fabrico 10 Anos

MonocristalinaTecnologia da célula

Número de Células 120

Dimensões (altura, largura, profundidade) ~1600 × ~1000 × ~35 mm

Manutenção Limpeza Anual

Cor da Moldura/ Células Prateada / Azul escuro

Garantia de degradação de produção linear 25 Anos



INSTALAÇÃO E GARANTIA

A instalação do sistema de energia solar é realizada por profissionais 

qualificados da EDP demora, em média, 4 horas.

Podem existir trabalhos adicionais não incluídos no valor da solução de 

Energia Solar, sujeitos à sua aprovação.

Profissionais  
qualificados EDP

A EDP Comercial conta com um elevada experiência na instalação, com 
mais de 40.000 sistemas instalados em Portugal.+40.000

sistemas instalados

Garantia de 10 anos nos painéis e microinversores contra defeitos de 

fabrico e garantia de 2 anos na instalação.

A manutenção dos painéis é simples,sendo recomendável uma limpeza

anual.

10 Anos
de garantia

(4) O equipamento EDP Re:dy Solar é oferecido na compra de qualquer sistema de Energia Solar EDP, assim como as mensalidades do serviço. Contrato inicial de 12 meses com renovação anual. 

Necessária existência de ligação à internet fixa e acesso a e-mail no local a instalar.

Saiba qual o aproveitamento dos seus 
painéis solares

Veja em tempo real o seu consumo de 
energia

Ganhe conforto, controlo e segurança com 
a gestão integrada de energia de sua casa

CONTROLE A PRODUÇÃO DOS SEUS PAINÉIS SOLARES

Utilize o serviço EDP Re:dy para controlar o funcionamento do seu sistema de energia solar e saber, em tempo real, os valores da  

produção de energia dos painéis e o consumo da sua casa. 

O kit EDP Re:dy Solar é oferecido na adesão às soluções de Energia Solar EDP (4).



COMO FUNCIONA O AUTOCONSUMO?

Quando a produção é superior ao consumo:

Se num determinado momento o sistema 
produzir mais energia do que é 
consumida na habitação, esse excedente 
é fornecido à rede pública que funciona 
como dissipador.

Quando o consumo é superior à produção:

Quando o consumo na habitação é 
superior à produção solar, a produção é 
totalmente consumida e a rede elétrica 
fornece o valor em falta para cobrir a 
necessidade. 

Quando não há produção:

Durante a noite ou em períodos muito 
nublados não há produção e todo o 
consumo da habitação é satisfeito pela 
rede pública.
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