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Sobre nós

A Coopérnico foi criada com o único objetivo - promover a 

energia renovável através da capacitação dos cidadãos.  

Desse modo, queremos alcançar:

•Um modelo energético justo e responsável, baseado 
em energias renováveis;

•Contribuir para um futuro sustentável, social, 
ambiental e energético;

•Envolver os cidadãos e as empresas na criação de um 
novo paradigma energético renovável e 
descentralizado em benefício da sociedade e do meio 
ambiente.
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Os nossos compromissos

Energia 100% verde
Toda a eletricidade é produzida exclusivamente a partir de fontes de 
energia renovável.

Criação de Valor Social
Todos os nossos projetos criam valor social, através da colaboração direta ou através da 
atribuição de parte dos resultados obtidos a organizações da economia social ou 
educacionais.

Desenvolvimento Local
Quando criamos um novo projeto damos sempre prioridade a parceiros locais. É uma forma 
de criar emprego verde a nível local e promover a transição para uma economia mais 
sustentável.

Transparência e Integridade
são a base das relações duradouras e de confiança. Partilhamos informação atualizada sobre 
os projetos com todos os membros que os apoiaram.



O que fazemos

A Coopérnico foca os seus esforços em três áreas 
principais:

• Produção de energia renovável descentralizada;

• Comercialização de energia elétrica para os seus 
membros

• Uso Eficiente da Energia:
• ID Energia;

• Conversas com Energia;

• Auto-consumo (PV);

• Combate à Pobreza Energética.
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Produção de Energia Renovável
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21 PROJETOS PV DESCENTRALIZADO

(20 UPP + 1 UPAC)

> 1,5 MWP INSTALADO

> 1,5 M€ INVESTIMENTO DE CIDADÃOS



Produção de Energia Renovável
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Parceiros:

✓ Cooperativas

✓ IPSS

✓ Fundações

✓ Escolas

✓ Autarquias

✓ Cooperadores

Creche, APPACDM Lisboa

CM Mangualde

Cercimor - Estacionamento Solar

Agrupamento de 
Escolas de Sta. 
Catarina, Oeiras

ASMAL, Loulé



Financiamento cooperativo
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Financiamento cooperativo
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Comercialização de Eletricidade
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Cidadãos 
no centro 
do setor 

energético

Primeira 
empresa social 
a comercializar 
eletricidade em 

todo o País

Preço justo e 
transparente 

pela 
eletricidade



Comercialização de Eletricidade
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Uso eficiente da energia
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Apoiamos e motivamos os nossos membros a poupar 
energia:
• IDEnergia.pt;
• Tupperwatts;
• Apoio ao Auto-consumo;
• Combater a Pobreza Energética.



Coopérnico hoje
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1605 kWp

1427
848

1 508 750 €



Ana Rita Antunes

coopernico@coopernico.org

www.coopernico.org

+351 969 806 229

+351 213 461 803


