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DeScRIÇÃO

BENEFÍCIOS

A eletricidade produzida a partir de painéis fotovoltaicos constitui uma opção cada
vez mais atrativa para cidadãos, empresas e outros consumidores a acederem a energia
de origem renovável, gerando poupanças consideráveis e protegendo o meio ambiente.
O projeto CER Centro Urbano de Mangualde é uma iniciativa dinamizada pelo Município
de Mangualde, no âmbito da sua estratégia de promoção das energias renováveis no
concelho, com o apoio da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta
e da Associação Empresarial de Mangualde e que visa beneﬁciar toda a população local,
incluindo os seus moradores, pequenas e médias empresas.

Os principais benefícios da participação neste projeto são:

A missão deste projeto é promover a produção local de eletricidade verde, através
da criação de uma comunidade de energia renovável que produz a sua própria
eletricidade verde, limpa e descarbonizada, e da promoção de boas práticas
energéticas junto da comunidade.
Os membros aderentes passam a comprar a eletricidade produzida na central cerca
de 70% mais barata do que o preço atual da eletricidade da rede. Os participantes
não necessitarão de alterar os seus contratos com o atual comercializador de energia,
passando apenas a consumir uma parcela da energia a partir de uma fonte local,
verde e sustentável, poupando até 30% na sua fatura de eletricidade mensal.

COMO FUNCIONA
Este projeto tira partido de uma central fotovoltaica que será instalada num terreno
disponibilizado pela UPAC de Mangualde, e está aberto a todos os interessados, que
sejam titulares de um contrato de eletricidade e cujo local de consumo esteja nas
proximidades da central fotovoltaica instalada na UPAC de Mangualde, por ordem de
adesão, o limite de produção da central. A CER Centro Urbano de Mangualde insere-se
num programa dinamizado pelo Município de Mangualde, que tem como objetivo
impactar positivamente a população, as empresas, o comércio e os serviços
para o autoconsumo através de energias verdes e limpas.
Os membros aderentes a esta comunidade de energia deverão ter instalações
com utilização de eletricidade em Mangualde (ou a menos de 4 quilómetros
de Mangualde), beneﬁciando da energia produzida pelos painéis solares
em Mangualde por um período superior a 20 anos.
Para cada habitação ou empresa, em função do seu consumo, será determinada
a potência mais indicada para maximizar a sua poupança.
O participante pode optar por não efetuar qualquer investimento inicial e amortizar
o investimento ao longo de 7 anos, por partilha da poupança; ou por efetuar um
investimento inicial reduzido, associado ao investimento em painéis solares, e usufruir
desde o primeiro ano da poupança máxima.

• Redução dos gastos em energia, que se estima poderem gerar poupanças
na ordem dos 20% a 30% na fatura mensal de eletricidade;
• Combater a pobreza energética e contribuir para um aumento dos níveis
de conforto térmico da população, através do acesso a eletricidade mais barata;
• Redução de emissões de CO2 e independência energética, através
da produção descentralizada de energia elétrica de fonte renovável;
• Aumento da competitividade das pequenas e médias empresas envolvidas,
através da redução dos custos de produção industrial.
Com uma produção de energia limpa de cerca de 1788 MWh por ano, os sistemas solares
na CER - Comunidade de Energia Renovável - Centro Urbano de Mangualde evitarão a
emissão de 788 toneladas de CO2 todos os anos. Isto é equivalente à absorção de CO2 de
cerca de 13060 árvores.
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Recebeu este folheto informativo porque reside na União das Freguesias de Mangualde,
Mesquitela e Cunha Alta ou na sua proximidade e, em princípio, cumpre os requisitos de
participação neste projeto.
Caso pretenda participar neste projeto, poderá manifestar o seu interesse devolvendo
ao município de Mangualde este folheto informativo assinado, e acompanhado por uma
cópia de fatura de eletricidade recente, que seja representativa do seu consumo habitual.
A assinatura deste folheto informativo não é vinculativa, podendo desistir da participação
mais tarde, servindo apenas para registar o seu interesse e contabilizar os membros
potenciais do projeto, auxiliando no dimensionamento global da unidade de produção
fotovoltaica que servirá a CER Centro Urbano de Mangualde.
A sua fatura de eletricidade será exclusivamente utilizada para estimar a potência
recomendada de acordo com o seu perﬁl de consumo, bem como para recolha dos
dados necessários ao registo prévio do projeto junto das entidades competentes.
Contamos com a sua participação neste projeto!

