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Coopérnico celebra oitavo aniversário com
lançamento do projeto-piloto da primeira
comunidade de energia cidadã
A Coopérnico, cooperativa para as energias renováveis, comemora hoje oito anos e lança
o projeto-piloto que tem como objetivo criar a primeira comunidade de energia cidadã
em Portugal. Este é um modelo que já existe em vários países europeus e que ganha
forma agora em Portugal, através da Coopérnico. A cooperativa quer apoiar o
desenvolvimento de projetos de autoconsumo coletivo para a transição energética e
respetivos benefícios ambientais e económicos.
O prédio, onde habitam seis famílias, vai investir num total de cinco módulos fotovoltaicos de 450Wp,
com capacidade de produção de 3307 kWh por ano, tornando assim o seu consumo de energia mais
limpo e mais autossuficiente. Com este projeto, prevê-se que cada família poupe cerca de 145 euros
por ano.
Nas comunidades de energia cidadãs, são os cidadãos a liderar o processo de implementação e
desenvolvimento da sua comunidade local de energia. Para a Coopérnico, e para o movimento das
comunidades de energia em toda a Europa, é fundamental que o investimento em projetos de
comunidades de energia com base em diversas tecnologias (solar, eólica, hídrica, ou outra) seja
realizado ou tenha uma ampla participação de cidadãos.
Como afirma Nuno Brito Jorge, “não faz sentido continuar a ignorar os desafios da sustentabilidade,
assim como a crise energética que se vive em toda a Europa, quando temos soluções de energia
descentralizada, mais justas, com racionalidade económica e com menos impactos ambientais. Este
passo que damos, precisamente na altura em que celebramos o nosso oitavo aniversário, é importante
para mostrar que qualquer cidadão pode fazer a diferença no futuro da Humanidade e do Planeta
enquanto se está a proteger de uma economia de mercado, e setor, que nem sempre defendem os
interesses dos cidadãos acima de outros.. Estamos muito orgulhosos por ser a Coopérnico a apoiar a
primeira comunidade de energia liderada por cidadãos em Portugal.”
Este projeto-piloto de autoconsumo coletivo é um passo fundamental para testar a forma como a
legislação e os regulamentos em vigor funcionam no terreno, tirar a aprendizagem necessária para
participar na melhoria do quadro legal e das ferramentas técnicas, e também para perceber as
oportunidades e barreiras para os cidadãos. A partir daí, a Coopérnico construirá um modelo que
permita a criação de muitas outras comunidades de energia cidadãs.
Manifesto para a transição energética
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No mês em que a cooperativa comemora o seu oitavo aniversário, lança também um manifesto pela
urgência da transição para um modelo energético limpo e descentralizado.
O manifesto, que pode ler-se no site da Coopérnico, faz um conjunto de recomendações de política
energética e destaca o papel que os consumidores “podem e devem” ter na aceleração da transição
energética e na mitigação das alterações climáticas, tornando a sua pegada ecológica mais
sustentável. “A União Europeia considera também que os consumidores e ‘prosumidores’ - pessoas
que, ao mesmo tempo, produzem e consomem energia de fontes renováveis - têm um papel central
na transição, sendo fundamental a sua participação ativa em Comunidades de Energia Renovável e
Comunidades de Cidadãos de Energia (Citizens Energy Communities)”.
Hoje, na Europa, existem cerca de 160.000 cooperativas de energia renovável que contam já com 123
milhões de membros. No documento, a cooperativa afirma que “o modelo centralizado é pouco
democrático, pouco preocupado com a criação de um novo paradigma socio-energético mais
inclusivo e igualitário, ambientalmente menos sustentável e, no que respeita à distribuição, menos
eficiente, comparativamente aos pequenos e médios sistemas de, por exemplo, energia fotovoltaica
descentralizada”.
O manifesto termina com a sugestão dos caminhos para transição energética:
● Maximizar a Eficiência Energética,
● Maximizar a adoção do Autoconsumo Individual;
● Maximizar a participação de cidadãos em sistemas de Autoconsumo Coletivo e
Comunidades de Energia;
● Facilitar e incentivar novas instalações de médio porte (i.e., 250 kW – 1 MW);
● Promover a compra, troca e partilha de excedentes;
● Promoção da participação e transparência na implementação (quando inevitável) de
grandes centrais solares;
● Mitigar os impactes das grandes centrais solares, reduzindo-as aos locais com melhor
potencial e menor impacto no ambiente.

Coopérnico - a jornada de uma cooperativa pela energia limpa ao longo de oito anos
A Coopérnico quer democratizar o acesso à produção e consumo de energia renovável,
descentralizada e mais barata, para organizações do terceiro setor da economia. Recorrendo aos
quase 2.300 cooperantes, a Coopérnico investe em centrais solares para que as entidades se tornem
produtoras da sua própria energia possam beneficiar de parte das poupanças obtidas..
O valor do investimento é angariado junto dos cooperantes a quem é depois devolvido, por parte da
Coopérnico, ao longo de 10 anos. A Coopérnico já investiu em sistemas fotovoltaicos em mais de 30
entidades do setor social.
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No total, os projetos apoiados representam um investimento de 1,86 milhões de euros em sistemas
fotovoltaicos descentralizados, instalados em mais de 30 entidades da economia social pelo país. São 7.250
módulos em 32 sistemas fotovoltaicos, que somam uma potência instalada de 2,14MWp e uma produção
de cerca 3100 MWh/ano. Falando-se em benefícios - para além de uma poupança total média anual na
fatura de energia de 30%, durante os anos de contrato, e de 50% ou mais depois de terminado o contrato,
por parte das organizações sociais -, os investidores recebem os juros e, enquanto membros da cooperativa,
podem participar no processo de transição de modelo energético de uma forma ativa. O ambiente também
fica a ganhar, com um global de 624 toneladas de CO2 evitados/ano.
Além do desenvolvimento de investimento em projetos de energias renováveis da economia social, a
Coopérnico é também, desde 2020, comercializadora de energia elétrica, com um mix energético de
origem 100% renovável, e está disponível em todo o território continental português para particulares e
empresas.
Entidades da economia social podem candidatar-se a investimento por parte da cooperativa através do email: producao@coopernico.org. Depois da candidatura, a Coopérnico avalia o projeto na componente
financeira e técnica. Cumprindo os requisitos, e chegando-se a acordo, o projeto passa a estar disponível
para investimento no site da Coopérnico.
As pessoas interessadas em criar futuras comunidades energéticas através da Coopérnico podem contactar
através do e-mail: equipa.apoio@coopernico.org.
Qualquer pessoa ou empresa pode ser membro da cooperativa e investir nos projetos de energias
renováveis ou contratar energia 100% verde.

SOBRE A COOPÉRNICO A Coopérnico, Cooperativa Portuguesa de Energias Renováveis, tem por missão envolver os cidadãos, empresas e diferentes
entidades na criação de um novo paradigma energético – renovável e descentralizado – em benefício da sociedade e do meio ambiente. Defende um
modelo energético renovável, justo e responsável que contribua para um futuro social, ambiental e energeticamente sustentável.
A Coopérnico foi fundada em 2013 e é a primeira cooperativa portuguesa de energias renováveis. Tem hoje mais de 2265 membros e 1,85M€ de
investimento direto dos cidadãos em projetos de produção de energias renováveis, e é a primeira empresa da economia social a fornecer energia elétrica
em Portugal Continental.
Este modelo, que se apoia na contribuição dos cidadãos para investir em projetos de energias renováveis, integra agora a comercialização de eletricidade
para abastecer famílias e negócios.
A Coopérnico é membro da REScoop.eu, a Federação europeia de cooperativas de energias renováveis.
Vídeo Institucional: https://youtu.be/XBiFj3yGJDo
Redes Sociais da Coopérnico: Facebook + Twitter + LinkedIn + Youtube
Para mais informações consultar: www.coopernico.org
Para mais informações e imagens, por favor contacte: Patrícia Roque T: +351 916 053 083 E: patricia.roque@doctorspinpr.com

