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ANÚNCIO  

CONSULTA INFORMAL AO MERCADO PARA A  

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE CENTRAIS FOTOVOLTAICAS 

EM ÁREAS MINEIRAS REABILITADAS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO E CONTACTO: 

EDM – EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO MINEIRO, S.A. 

ENDEREÇO: Rua Sampaio e Pina, n.º 1, 3º andar dto.,  

CÓDIGO POSTAL: 1070-248 Lisboa,  

LOCALIDADE: Lisboa 

TELEFONE: +351 213854336 / FAX:+351 213856344 

ENDEREÇO ELETRÓNICO: edm.mineira@edm.pt 

 

2. OBJETO DA CONSULTA AO MERCADO 

a) Propostas que configurem o projeto de instalação de centrais fotovoltaicas em 

antigas áreas mineiras reabilitadas com os elementos necessários para a 

viabilidade da sua implementação.  

b) A presente consulta informal não formaliza obrigações de qualquer natureza para 

os intervenientes na presente consulta informal e preliminar à eventual 

contratualização. 

 

3. LOCAL DA ENTREGA DAS PROPOSTAS: EDM–Empresa de Desenvolvimento 

Mineiro, S.A. através do endereço eletrónico: concursos@edm.pt. 

 

4. ELEMENTOS QUE DEVEM SER INDICADOS NAS PROPOSTAS E OS 

DOCUMENTOS QUE AS INSTRUEM 

a) As propostas devem considerar um projeto piloto com uma área de 3,21ha, na 

antiga área mineira da Cunha Baixa, Concelho de Mangualde, Distrito de Viseu. 

b) Demonstração do Potencial Elétrico Fotovoltaico, Capacidade de instalação e 

Capacidade de Produção. 
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c) Análise e apresentação de aspectos técnicos a considerar, nomeadamente 

tipologia dos equipamentos a instalar, strings e arquitecturas principais. 

d) Evidência e indicação da avaliação dos critérios de rentabilidade, nomeadamente 

demonstração do Valor Actualizado Líquido e Taxas Internas de Rentabilidade de 

capital e projecto. 

e) Análise de sensibilidade aos fatores criticos. 

f) Caracterização e definição do processo para instrução e obtenção de licença de 

produção e licença de exploração. 

g) Abordagem de macro-avaliação ambiental coordenada com os instrumentos de 

gestão ambiental e legislação em vigor. 

h) Pré-Estudo de ligação à rede, incluindo disponibilidade, viabilidade, condições, 

custos associados, investimento e pré-análise de perdas. 

i) Análise para preparação dos termos de referência (Eol e Rfp). 

j) Análise técnica e financeira para fase de exploração/produção. 

 

5. DATA LIMITE DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 16 de agosto de 2017 

EDM-Empresa de Desenvolvimento Mineiro, S.A. 

Lisboa, 14 de julho de 2017 


