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Capítulo I
Cláusulas Gerais
Cláusula 1.ª
Objeto e âmbito do contrato
1. O presente caderno de encargos compreende as Cláusulas a incluir no contrato a
celebrar na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a
atribuição do direito de exploração do espaço dos telhados dos seguintes edifícios
municipais:
Edifícios Municipais
Morada
R. Dr. Henrique Botelho 14
Paços do Concelho
Vila Pouca de Aguiar
R. do Bairro das Romanas
Centro Hípico
Pedras Salgadas
Rua Dr. Carlos Alberto de Sousa
Biblioteca Municipal
Vila Pouca de Aguiar
Rua Dr. Carlos Alberto de Sousa
Piscinas municipais
Vila Pouca de Aguiar
Bloco Escolar 1.º ciclo de Vila Pouca
Rua Dr. Carlos Alberto de Sousa
de Aguiar
Vila Pouca de Aguiar
EB 2/3 Integrada de Pedras Salgadas
R. Júlio Santa Maria - Pedras Salgadas
e pavilhão Pedras Salgadas
Rua Dr. Carlos Alberto de Sousa
Pavilhão Municipal V.P.A.
Vila Pouca de Aguiar
Centro Interpretativo de Tresminas
Largo do Passal - Tresminas
Polo II
Complexo Desportivo de Vila Pouca
Rua 1.º de Maio - Vila Pouca de Aguiar
de Aguiar
Oficinas da Câmara
Rua da Brangada - Vila Pouca de Aguiar
Incubadora de Empresas
Parque Florestal - Vila Pouca de Aguiar
2. O objeto do contrato é a atribuição do direito de exploração, pelo Município ao
adjudicatário, do direito de utilização privativa dos espaços dos telhados dos edifícios
abrangidos pelo contrato (os “Telhados”), para efeitos da, e na medida necessária à,
instalação e operação de Unidades de Pequena Produção solar fotovoltaica
adiante designadas de UPPs, tal como definidas no Decreto-Lei n.º 153/2014, de 20
de outubro, conforme possa ser alterado (“DL153/2014”), pelo adjudicatário.
3. Para efeitos do contrato, as Partes reconhecem que:
a) o único propósito da eletricidade produzida pelas UPPs será a sua entrega à
Rede Elétrica de Serviço Público (“RESP”) e a venda, pelo adjudicatário, dessa
eletricidade;
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b) o adjudicatário utilizará as áreas dos Telhados sem limitação e conforme seja
necessário para a instalação e operação das UPPs com a capacidade instalada
referida na proposta, de acordo com os standards de mercado e em
conformidade com as regras de segurança aplicáveis;
c) o adjudicatário será o proprietário das UPPs ao longo da duração do contrato,
sem prejuízo das disposições relativas à sua reversão previstas na Cláusula 5.ª,
n.º 4; e
d) o adjudicatário será o considerado o produtor da eletricidade produzida pelas
UPPs.
Cláusula 2.ª
Preço base de licitação
1. O preço base anual de licitação 20 000€ (vinte mil euros), acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor, se exigível.
2. Aceita-se uma desvalorização máxima de 0,7% a cada ano até ao fim do contrato,
por força da perda de eficiência do equipamento, considerando a utilização da
totalidade dos Telhados nos quais se encontram UPPs ligadas à RESP e a produzir.
Cláusula 3.ª
Prazo de vigência do Contrato
O contrato produz efeitos à data da celebração do contrato escrito, e mantém-se em
vigor pelo prazo de 15 (quinze) anos.
Cláusula 4.ª
Obrigações do adjudicatário
1. O adjudicatário obriga-se, a instalar nos telhados dos edifícios supra indicados:
A) Módulos fotovoltaicos, com características descritas nas cláusulas técnicas
específicas;
B) Inversores com características descritas nas cláusulas técnicas específicas;
C) As estruturas para fixação dos módulos;
D) Contadores com ligação trifásica aos TI´s designados, para que a leitura de
produção de energia seja bidirecional;
E) O sistema de monotorização para cada inversor;
F) Quadros elétricos que respeitem todas as normas aplicáveis;
G) Cabos elétricos;
H) Calhas metálicas;
I) Os conectores tipo DC IP 65.
2. Todos os equipamentos elétricos da instalação deverão cumprir com o sistema de
proteção de terras tendo em conta a norma DIN VDEO 0100-520, IEC 60364-7-712
ou equivalentes, entre outras.
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3. O adjudicatário obriga-se, durante a vigência do contrato de exploração e a expensas
suas, elaborar um plano anual de manutenção de rotina, com a duração máxima de
dois dias em períodos acordados com a Câmara Municipal por forma a minimizar os
custos de não produção de energia, e a manter em bom estado de conservação os
equipamentos de produção de energia.
4. O adjudicatário obriga-se a ministrar formação a uma equipa de manutenção da
Câmara Municipal, para findo o período de adjudicação, esta possa efetuar a
manutenção dos equipamentos.
5. O adjudicatário obriga-se ainda a instalar um posto de carregamento elétrico rápido
para veículos motorizados em cada edifício supra citado.
6. O adjudicatário obriga-se, findo o contrato de adjudicação a transferir para o
Município a propriedade de todos os equipamentos necessários à produção de
energia elétrica com base na energia solar, em perfeito estado de funcionamento, e
salvo o desgaste e deterioração usuais.
Cláusula 5.ª
Proibição de encerramento e abandono
1. Constitui fundamento para rescisão unilateral do contrato de exploração, por parte do
Município, sem direito a indemnização, o incumprimento das obrigações
complementares constantes da cláusula n.º 4.
2. O abandono da exploração por parte do adjudicatário dará ao Município o direito de
retenção sobre todo o equipamento, mobiliário e demais utensílios propriedade do
concessionário.
Cláusula 6.ª
Declarações e compromissos
1. O Município presta perante o adjudicatário as seguintes declarações, garantias e
compromissos:
a) a celebração do contrato e o cumprimento dos respetivos termos e condições
não constitui uma violação de qualquer disposição legal, ordem, decisão judicial
ou arbitral, decreto ou regulamento a que o Município esteja vinculado,
constituindo o contrato obrigações vinculativas para o Município de acordo com
os respetivos termos;
b) não criará, nem consentirá ou permitirá, a existência de qualquer condição ou
circunstância nos Telhados que prejudique a operação, instalação e manutenção
das UPP e manterá e preservará os Telhados em condições semelhantes às
existentes na presente data durante toda vigência do contrato;
c) reportará quaisquer danos causados às UPP de que tenha conhecimento ou de
que tenha razões para suspeitar tão cedo quanto possível e em qualquer caso
num prazo máximo de sete dias;

5

d) não modificará nem permitirá a modificação dos Telhados de modo a ensombrar
ou de qualquer outra forma afetar negativamente as UPPs, a sua instalação ou
desempenho;
e) não construirá edifícios ou infraestruturas nas áreas envolventes aos Telhados
que possam ensombrar ou afetar negativamente as UPPs, e envidará esforços
razoáveis para prevenir semelhante ocorrência nas aludidas áreas;
f) não modificará ou de qualquer forma prejudicará, interferirá ou manuseará as
UPPs ou qualquer elemento das mesmas sem o prévio consentimento do
adjudicatário;
g) manterá e disponibilizará, como parte da renda, uma conexão internet funcional
e tomadas de alimentação AC standard suficientemente perto das UPPs e sem
interferências, de modo a permitir uma gateway ligada à internet de forma a
comunicar com o inversor das UPPs para efeitos de monitorização e manterá,
como parte da renda, a eletricidade consumida pelas UPPs e a conexão à
internet;
h) os edifícios nos quais os Telhados estão localizados cumprem e continuarão a
cumprir com os requisitos estabelecidos no DL 153/2014 para a instalação de
UPPs e seu registo junto do Sistema Eletrónico de Registo de UPAC e UPP
(SERUP);
i) não incluirá as UPPs na descrição predial dos edifícios onde se localizam os
Telhados, em qualquer registo oficial nem, de qualquer forma, declarará que as
UPP fazem parte dos referidos edifícios.

1.

2.

3.
4.

Cláusula 7.ª
Regime do Risco
Salvo o disposto na cláusula 6.ª acima, o adjudicatário assume expressa, integral e
exclusivamente a responsabilidade pelos riscos inerentes à exploração das UPPs
durante o prazo da duração do contrato e sua eventual prorrogação.
O adjudicatário suportará os riscos de perda, dano, roubo, destruição ou ocorrências
similares das UPPs, desde que tal evento não resulte da negligência ou dolo do
Município e desde que o Município esteja em cumprimento com as suas obrigações
ao abrigo do contrato. Na ocorrência de qualquer um destes eventos, o Município
cooperará com o adjudicatário na reparação das UPPs. A reparação das UPPs será
feita a expensas exclusivas do adjudicatário desde que a perda, dano, roubo,
destruição ou ocorrências similares não tenham sido causados pela atuação
negligente ou dolosa do Município.
Em caso de dúvida sobre a limitação ou repartição do risco do adjudicatário,
considera-se que o risco corre integralmente por conta do adjudicatário.
O adjudicatário responde, nos termos da lei geral, por quaisquer prejuízos causados
a terceiros no exercício das atividades que constituem o objeto da exploração, pela
culpa ou pelo risco.
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5. O adjudicatário deverá garantir através de seguro multirriscos, a cobertura de
possíveis danos que ocorram nos edifícios constantes da cláusula 1.ª, na sequência
do objeto da concessão.
Cláusula 8.ª
Rejeição de responsabilidades
O Município não se responsabiliza por quaisquer acidentes que afetem pessoas e bens
que possam ocorrer nos espaços adjudicados ao adjudicatário, exceto no que respeita
ao acesso aos Telhados por pessoas afetas ao Município ou quando o acesso aos
Telhados tenha sido autorizado pelo Município ou quando o acesso por terceiros tenha
ocorrido por negligência do Município.
Cláusula 9.ª
Fiscalização
A qualidade e as condições do serviço prestado são objeto de fiscalização pelos
serviços do Município e demais entidades competentes.

Cláusula 10.ª
Contrapartida Anual/Renda da Exploração
1. O adjudicatário obriga-se a pagar ao Município a renda anual indicada na proposta
adjudicada, mediante transferência bancária até ao dia 8 de janeiro de cada ano.
Esta renda diz respeito ao uso dos Telhados nos quais a conclusão da instalação das
UPPs e respetiva ligação à RESP UPPs tenha ocorrido até 8 de dezembro do ano
anterior.
2. Para efeitos do cálculo dos pagamentos a título de renda devidos a 8 de janeiro de
cada ano, as rendas relativas às UPPs que tenham sido ligadas à RESP durante o
ano anterior serão devidas numa base mensal e proporcional tendo em conta os
meses decorridos desde a data de ligação à RESP.
3. Relativamente a cada UPP, o adjudicatário (enquanto produtor) celebrará um ou mais
contratos de compra e venda de energia com a EDP Serviço Universal (enquanto
comercializador de último de recurso) ou com qualquer outro comercializador de
último recurso, conforme aplicável, para a compra e venda de energia elétrica
produzida pela UPP. Para o efeito, o Município obriga-se a providenciar as
autorizações que possam ser necessárias para o registo de cada UPP pelo
adjudicatário junto da DGEG, nos termos do disposto no DL 153/2014, e para a
celebração dos supramencionados contratos de compra e venda de energia. Se
requerido pelo comercializador de último recurso, o Município será também parte nos
contratos de compra e venda de energia na qualidade de proprietário dos edifícios
onde se localizam os Telhados.
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Cláusula 11.ª
Classificação do equipamento e das UPPs
1. As Partes reconhecem que as UPPs são ativos independentes dos edifícios,
Telhados e demais espaços descritos na Cláusula 1, n.º 1.
2. As UPPs não podem ser afixadas ou incorporadas em qualquer ativo fixo, ativo móvel
ou qualquer outra propriedade de tal forma que tal possa comprometer o direito de
propriedade do adjudicatário sobre as UPPs.

1.

2.
3.
4.

Cláusula 12.ª
Acesso aos locais das UPPs
O Município concede ao adjudicatário e aos seus empregados, colaboradores e
subcontratados acesso irrestrito a todos os Telhados onde se localizem as UPPs
para os seguintes propósitos:
a) inspecionar, instalar, construir, operar, manter, deter, reparar, remover e
substituir as UPPs ou proceder a quaisquer adições às UPPs ou instalar
tecnologia complementar na localização dos painéis solares fotovoltaicos;
b) fazer valer os direitos do adjudicatário ao abrigo do contrato e relativamente às
UPPs;
c) instalar, utilizar e manter cabos elétricos, inversores, equipamento de medição e
outro equipamento necessário à interligação das UPPs à RESP na localização
das UPPs;
d) proceder da forma razoavelmente necessária relativamente à instalação,
construção, operação, detenção, reparação, remoção e substituição das UPPs.
O direito de acesso aos Telhados referido supra subsistirá pelo prazo de seis meses
após o termo do contrato.
Exceto quando autorizados pelo Município ou pelo adjudicatário, os Telhados não
serão acessíveis a terceiros.
O Município envidará todos os esforços razoáveis para prevenir o acesso de terceiros
aos Telhados.

Cláusula 13.ª
Registo
1. O adjudicatário, a suas expensas, envidará todos os esforços necessários ao registo
das UPPs de forma a que as mesmas operem nos termos do contrato e que
mantenham esse registo durante a vigência do contrato.
2. Se aplicável, o Município, a suas expensas, assistirá o adjudicatário, conforme seja
razoavelmente solicitado por este, na obtenção e manutenção do aludido registo.
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Cláusula 14.ª
Condições para a instalação
1. O adjudicatário não terá obrigação de iniciar a instalação das UPPs até à receção
dos seguintes documentos e comprovativos, na forma e substância que considere
satisfatória:
a) Demonstração de verificação de:
i. due diligence imobiliária / inspeção ao local que confirme a adequação dos
Telhados para a construção, instalação e operação das UPPs.
ii. receção de todas as licenças, consentimentos, registos e autorizações
necessárias pela legislação aplicável relativos à instalação e operação das
UPPs, se aplicável.
b) receção de todos os alvarás relativos aos edifícios onde se localizarão as UPPs,
se aplicável;
c) autorização e conclusão de quaisquer obras de renovação, melhoria ou
alteração necessárias nos Telhados (e.g. queda de árvores ou reparações a
telhados que permitam a instalação segura das UPPs) de modo a que as UPPs
possam ser instaladas nos Telhados;
2. A responsabilidade e custos com a verificação do disposto na alínea a) serão do
adjudicatário. A responsabilidade e custos com a verificação do disposto nas alíneas
b) e c) serão do Município.

1.

2.

3.

4.
5.

Cláusula 15.ª
Penalidades contratuais
Pelo incumprimento das obrigações emergentes do contrato, o Município pode exigir
do adjudicatário o pagamento, a título de pena pecuniária, de uma multa diária, no
montante de 1% do montante previsto na Cláusula 2.ª, n.º 1.
O valor acumulado das sanções pecuniárias não poderá exceder 20% do montante
previsto na Cláusula 2.ª, n.º 1, e quando este limite seja atingido e o Município decida
não proceder à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse
público, aquele limite é elevado para 30%, de acordo com o definido pelo artigo 329.º
do CCP.
Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município tem em conta,
nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do
adjudicatário e as consequências do incumprimento.
O Município pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as
penas pecuniárias devidas nos termos da presente Cláusula.
As penas pecuniárias previstas na presente Cláusula não obstam a que o Município
exija uma indemnização pelos danos decorrentes do incumprimento do adjudicatário.
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Cláusula 16.ª
Responsabilidade do Município perante o adjudicatário
1. Sem prejuízo do direito de resolução do adjudicatário ao abrigo da Cláusula 20, o
Município obriga-se a indemnizar o adjudicatário por quaisquer danos (incluindo
lucros cessantes) sofridos em resultado do incumprimento contratual do Município,
nomeadamente nas seguintes situações:
a) Incumprimento de qualquer declaração, garantia ou compromisso do Município
ou caso qualquer declaração, garantia ou compromisso se venha a revelar
incorreto, impreciso ou erróneo em qualquer aspeto material;
b) caso, durante a vigência do contrato, o Município retire as UPPs dos Telhados
sem que o faça ao abrigo de uma permissão contratual neste sentido;
c) perda ou dano causado às UPPs que resulte de atuação negligente ou dolosa
da Entidade Pública Contratante.
2. O adjudicatário poderá proceder à compensação entre os direitos de indemnização
previstos na presente Cláusula e quaisquer montantes devidos ao Município a título
de renda pela utilização dos Telhados.
Cláusula 17.ª
Dever de sigilo
1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica
e não técnica, comercial ou outra, relativa ao Município, de que possa ter
conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que
não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informação e a documentação que fossem
comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador
de serviços ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de
processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades
administrativas competentes.
Cláusula 18.ª
Força maior
1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, nem é havida como
incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de
qualquer das partes, que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as
circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte
afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato
e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.
2. Verificados os requisitos previstos no número anterior, podem constituir casos de
força maior, tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens,
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3.

4.
5.
6.

7.

greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins
e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.
Não constituem força maior, designadamente:
a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do
adjudicatário, na parte em que intervenham;
b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do adjudicatário ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;
c) Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza
sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário
de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatário de
normas legais;
e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário, cuja
causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao
incumprimento de normas de segurança;
f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário não devidas a
sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior
deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
Quando uma das partes não aceite por escrito que certa ocorrência invocada pela
outra constitua força maior, cabe a esta fazer prova dos respetivos pressupostos.
A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações
contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da força maior.
Sem prejuízo do disposto no número 1 da presente Cláusula, caso a impossibilidade
de execução do contrato, em resultado de caso de força maior, se prolongue por um
período contínuo superior a 3 (três) meses, no caso da entidade adjudicante, ou de
um (1) mês no caso do adjudicatário, qualquer das partes pode proceder à respetiva
resolução, a exercer através dos meios previstos na alínea c) do artigo 330.º do CCP.

Cláusula 19.ª
Resolução por parte do Município
1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, nomeadamente
os constantes do CCP, o Município pode resolver o contrato, a título sancionatório,
no caso de a entidade adjudicatária violar de forma grave e reiterada qualquer das
obrigações que lhe incumbem, no âmbito do caderno de encargos e do contrato,
mormente nos seguintes casos:
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a) Incumprimento das exigências legais ou das caraterísticas, especificações e
requisitos técnicos definidos nos anexos ao presente Caderno de Encargos e na
proposta adjudicada;
b) Violação, de forma grave ou reiterada de qualquer das obrigações que lhe foram
atribuídas no âmbito do contrato e do presente caderno de encargos.
2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração
enviada ao adjudicatário, com a indicação do fundamento da resolução, e não
determina a repetição das prestações já realizadas pelo adjudicatário, a menos que
tal seja determinado pelo Município, cessando, porém, todas as obrigações deste ao
abrigo do contrato.
3. Previamente à resolução do contrato, o Município concederá ao adjudicatário um
prazo razoável para remediar o incumprimento. Caso o adjudicatário não retome de
forma expedita o cumprimento das suas obrigações ou não corrija ou remedie as
consequências do incumprimento, o Município poderá resolver o contrato.
Cláusula 20.ª
Denúncia e resolução pelo adjudicatário
1. O adjudicatário poderá denunciar o contrato relativamente a um ou mais Telhados
por carta registada com aviso de receção expedida com antecedência mínima de 90
(noventa) dias sobre a data da respetiva produção de efeitos.
2. Sem prejuízo do n.º 1 supra, o adjudicatário poderá resolver o contrato por
incumprimento do Município, imediatamente e sem necessidade de pré-aviso, nas
seguintes situações:
a) Caso, na opinião razoável do adjudicatário, no prazo de seis meses contados da
data de produção de efeitos do contrato, alguma das condições prévias à
instalação de uma ou mais UPPs não se verifique por razões que o adjudicatário
não possa razoavelmente controlar.
b) O Município esteja em incumprimento material de qualquer disposição do
contrato e não remedie esse incumprimento no prazo de 14 dias contados da
receção de comunicação do adjudicatário para remediar esse incumprimento;
c) Qualquer declaração, garantia ou compromisso prestado pelo Município se
revele incorreto, impreciso ou erróneo em qualquer aspeto material quando
prestado.
d) A existência, validade, exequibilidade ou prioridade de direitos do adjudicatário
sobre qualquer uma das UPPs for posta em causa pelo Município ou por
qualquer outra pessoa ou autoridade.
e) O contrato se revele (total ou parcialmente) inválido ou inexequível.
3. Caso o adjudicatário tenha direito de resolver o contrato por incumprimento do
Município ao abrigo do número anterior, o adjudicatário poderá, sem prejuízo dos
direitos que lhe assistem ao abrigo do número 4 da presente cláusula:
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a) Proceder à reclamação dos danos sofridos devido ao incumprimento do
Município e/ou de recuperação das UPPs.
b) Cobrar ao Município os custos de nova ligação das UPPs à RESP.
c) Reter o pagamento da renda.
4. Resolvido o contrato ao abrigo da presente cláusula, o adjudicatário poderá remover
as UPPs dos Telhados e o Município deverá pagar ao adjudicatário todos os custos
e despesas incorridos pelo adjudicatário em consequência da resolução do contrato,
incluindo todos os custos e despesas necessários à retirada das UPPs.
Cláusula 21.ª
Subcontratação e cessão da posição contratual
Durante a vigência do contrato, o adjudicatário não poderá ceder, alienar ou por
qualquer outro meio transferir o contrato, total ou parcialmente, sem o consentimento do
Município, sendo nulos e sem nenhum efeito os atos e contratos celebrados pelo
adjudicatário com infração a este preceito.
Cláusula 22.ª
Comunicações e notificações
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e
comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada à outra parte.
3. À data das notificações e comunicações é aplicável o artigo 469.º do CCP.
Cláusula 23.ª
Contagem dos prazos
Salvo diferente menção expressa, os prazos previstos no contrato são contínuos,
correndo em sábados, domingos e dias feriados.
Cláusula 24.ª
Legislação aplicável
Em tudo o omisso no processo que constitui o presente procedimento, observar-se-á o
disposto no Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprova o Código dos
Contratos Públicos na sua atual redação e demais legislação subsidiária.
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Capítulo II
Cláusulas Técnicas
Cláusula 25.ª
Características técnicas mínimas dos equipamentos a instalar

1. Módulo fotovoltaicos:
Pretende -se que os mesmos possam funcionar com um desempenho acima da
média, por um período alargado de tempo com uma vida útil mínima de 25 anos.
Solicita-se que cumpram os seguintes requisitos mínimos e cuja prova deverá vir
incluída na proposta
• Garantia de pelo menos 10 anos;
• A degradação linear da eficiência do módulo é garantida e não excede 10%
durante os primeiros 10 anos de operação e é garantida que não excede os
20% nos 25 anos de operação.
• Certificação IEC/EN 61215, IEC/EN 61730-1 e -2 (crystalline silicon), Class II
de Segurança, possuir IEC 61701 ou cumprir com os requisitos DIN 50916 T2
, ou equivalente
• Certificados com resistência à pressão 2400 Pa e uma carga mecânica
distribuída na superfície frontal de 5400 Pa (vento, neve, gelo);
• Todos os módulos de uma string deverão ser da mesma potência e ter
sempre tolerância positiva, sendo que o desvio aceitável é de 0/+5 Watt em
todo o fornecimento;
• Identificação se necessário de proteção contra corrosão salinica, quando
aplicável.

2. Inversores:
Na proposta a apresentar deverão vir descritas as principais características
técnicas dos inversores, bem como características diferenciadoras dos modelos em
causa, com a identificação de todas as garantias dadas pela marca e outras mais-valias
que possam ser diferenciadoras.
Solicita-se que cumpram os seguintes requisitos e cuja prova deverá vir incluída
na proposta:
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• Fabricante reconhecido e que possua centro de assistência em Portugal;
• Garantia de pelo menos 5 anos:
• Trifásico;
• Cumprir com as normas e regulamentos standards EU, incluindo mas não
limitando DIN VDE 0126-1-1 e marca CE , ou equivalentes;
• Eficiência ≥ 97% ;
• Fiabilidade (disponibilidade expectável ≥ 99%);
• Estar em conformidade com os requerimentos de ligação à rede;
• Ter a capacidade de instalação no exterior com IP 65 se necessário;
• Possuir integrado um módulo de comunicação para permitir monitorização à
distância

3. Contadores:
O contador a instalar em cada instalação de verá ser do tipo “ITRON do tipo ACE
» SL7000»Meter »series com Modem Itron GSM /GPRS com ligação trifásica aos TI´s
designados, para que a leitura de produção de energia seja bidirecional, ou qualidade
equivalente.
Deve ser garantida a leitura de energia bidirecional e cumprir os requisitos do
Decreto-lei 153/2014 art.º 22º.
O contador deverá ser ligado ao sistema de monitorização do cliente.

4. Sistema de monotorização
Numa instalação fotovoltaica é fundamental a monitorização / controlo de todos
os equipamentos de forma a detetar de forma rápida e eficaz qualquer falha ou mau
funcionamento.
O sistema de monotorização de cada inversor será ligado através de cabos de
rede ao SmartLogger, para que a comunicação de dados seja efetuada em tempo real.
Deverão vir também incluídas as garantias/certificações deste equipamento.
O sistema de monitorização a instalar deverá ser acessível remotamente via web
permitindo a leitura de dados de produção, de consumo, de injeção na rede, falhas, etc.
em tempo real e ser possível de ligar a um sistema de monitorização diferente, bem
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como armazenar os mesmo para efeito de histórico podendo ser consultados a qualquer
momento

5. Material Elétrico
Toda a instalação elétrica deverá ser concebida, segundo as Regras Técnicas
de Instalações Elétricas de Baixa Tensão, Decreto-Lei n.º 226/2005, de 28 de Dezembro
aprovadas pelo Ministério da Economia e da Inovação, pela Portaria n.º 949-A/2006 de
11 de Setembro.
A proposta deverá apresentar um esquema unifilar (identificando o(s) local (ais)
para a injeção da energia produzida), com todos os circuitos elétricos, quadros, todos
os cálculos de proteções, proteções contra contactos diretos e indiretos, quedas de
tensão e se necessário contemplar medidas de proteção contra descargas atmosféricas.
Solicita-se que seja apresentado o valor máximo para a queda de tensão em AC e DC
e as características dos cabos elétricos a utilizar.
Os quadros elétricos se colocados no exterior devem garantir o IP adequado ;
Os conectores DC deverão garantir um IP65 ;
Os cabos a utilizar deverão ter resistência UV e deverão ser todos etiquetados
(etiquetas quando aplicável resistentes também a UV);
Todos os componentes elétricos da instalação devem cumprir com o sistema de
proteção de terras tendo em conta a norma DIN VDE 0100-520 , IEC 60364-7-712, entre
outras relevantes, ou equivalentes.

6. Estrutura
A estrutura a propor deverá ser de elevada qualidade, garantindo a durabilidade
por um período de pelo menos 25 anos.
A estrutura deverá cumprir com os vários regulamentos aplicáveis para a
verificação da capacidade de resistência a fenómenos naturais como o vento.
Deverão ser seguidas as instruções de montagem segundo o fabricante e
garantir que a estanquicidade da cobertura não fica comprometida.
Deverá vir incluído na proposta as características da estrutura, identificando as
respetivas certificações existentes:
• Identificação do tipo de estrutura de suporte, nomeadamente marca, material
de base da estrutura e dos parafusos de suporte;
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• Identificação da inclinação da estrutura;
• Garantias fornecidas, especificando a periodicidade das mesmas e se é
possível o seu incremento e respetivo custo;
• Normas garantidas e respetivos certificados;
• Identificação do método de fixação da estrutura à cobertura e respetivas
garantias. Caso seja feita através de furações identificar a garantia de
estanquicidade.

Vila Pouca de Aguiar, 9 de agosto de 2019
O Presidente da Câmara Municipal
_______________________________________
(Prof. António Alberto Pires Aguiar Machado)

17

