




+ de 2500 na Europa
+ de 600 mil 

europeus fazem 
parte de RESCOOPs

86% da capacidade 
eólica da Dinamarca 

é detida por 
cooperativas

Escócia tem o 
objetivo – 500 MW 

de community power 
em 2020

Partilha de 
experiências pela 

Federação 
RESCOOP.EU



PRODUÇÃO DE 
ENERGIA 

RENOVÁVEL

COMERCIALIZAÇÃO 
DE ENERGIA 

ELÉTRICA

USO EFICIENTE DA 
ENERGIA
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IPSS, ONG
-Fornece telhado
-Recebe pequena 
percentagem da venda 
da eletricidade 
renovável
-Recebe painéis no fim 
do contrato

-Planeamento
-Instalação
-Operação & 
Manutenção
-Detém sistema 
fotovoltaico

-Investem nos 
projetos de energia 
fotovoltaica
-Têm retorno 
financeiro (3%/ano) 
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IPSS, ONG
-Fornece telhado
-Compra eletricidade 
renovável a valor 
reduzido (período 15 a 
20 anos)

-Planeamento
-Instalação
-Operação & 
Manutenção
-Detém sistema 
fotovoltaico

-Investem nos 
projetos de energia 
fotovoltaica
-Têm retorno 
financeiro (3%/ano) 



PROJETOS DE PRODUÇÃO – 2013/2017
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v junho 2018
v77 000€ 
v 86,7 kWp
v Investimento apenas aberto a 
cooperadores
v Contrato de partilha de poupanças 
de energia elétrica



PROJETOS DE PRODUÇÃO UPP 2018

Investimentos fechados em menos de 24 horas

           398 203€                 453 kWp | 696 680 kWh/ ano



v  Projeto REESCoop Plus – Harnessing the power of 
Rescoops beyond RES production
v Parceria com várias cooperativas europeias 

(com diferentes antiguidades e experiências)
v  Analisar ferramentas que podem contribuir 

para melhorar o desempenho energético dos 
cooperantes - cooperativas mais antigas

v  Promover a aplicação destas ferramentas junto 
dos cooperantes – cooperativas mais recentes 

http://www.rescoop-ee.eu/



v O ID Energia é uma plataforma social de monitorização de 
energia

v Acesso gratuito a todos os cidadãos e empresas portuguesas
v Esta plataforma é inter-cooperativa. Lançada pela cooperativa 

de energias renováveis belga, a ECOPOWER. Em breve vai ser 
também lançada em Itália e França.

www.idenergia.pt 



v Dicas online de Poupança de Energia (em desenvolvimento)

vWorkshops Eficiência Energética



v A Coopérnico acredita que o futuro 
passa pelas as comunidades 
energéticas: comunidades onde as 
pessoas podem trocar energia 
entre elas e/ou consumir 
colectivamente.

v O projecto Compile visa estudar a 
melhor forma de integração deste 
tipo de comunidades quer em 
termos tecnológicos, quer em 
termos socio-económicos.



A Coopérnico e a Associação Júnior Empresa Ciências (JEC), 
da Faculdade de ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), 
celebraram um protocolo para que os membros da 
Coopérnico possam solicitar um estudo prévio de 
aproveitamento do potencial fotovoltaico da sua habitação. 



A Coopérnico consultou as empresas associadas, que 
comercializam sistemas de autoconsumo para o setor 
doméstico, para apresentarem preços mais vantajosos aos 
nossos membros. 



The potential of energy citizens in the EU

Link: http://bit.ly/energycitizenstudy  



O NOVO PAPEL DOS CIDADÃOS



 1108 kWp1191
1 129 000€  671


