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Portas Abertas para 
Instalações Fotovoltaicas 

  
Nome do Projeto 
Fostering a Next Generation of European Photovoltaic Society through Open Science 
(GRECO).  
 
Por favor, leia cuidadosamente esta informação. Após lhe ser dada informação sobre 
este estudo, e se concordar em participar, ser-lhe-á pedido que assine este Formulário 
de Consentimento.  
 
 
Descrição do projeto 
O GRECO pretende otimizar a integração da energia fotovoltaica na energia do sistema, 
estendendo a vida útil dos sistemas, tornando a tecnologia mais barata, exibindo 
aplicações muito competitivas e aumentando o conhecimento da sociedade e participação 
sobre a relevância da energia fotovoltaica para um mundo mais sustentável.   
 
 
Descrição da participação 
O objetivo desta atividade é obter permissão para medir e avaliar a performance de 
instalações fotovoltaicas, a fim de desenvolver um modelo de envelhecimento útil para 
futuras estimativas de rendimento de energia de instalações fotovoltaicas. Os requisitos das 
instalações a avaliar são: ter mais de 15 anos, ter sido medido durante o comissionamento, 
ter informações detalhadas sobre sua vida e disponibilizar esses dados aos investigadores. 
Ao mesmo tempo, analisaremos todos os módulos fotovoltaicos defeituosos da instalação, 
de forma a desenvolver e testar um procedimento de reparação que permita reparações 
adicionais no próprio local. 
A participação específica de cada pessoa consistirá em dar permissão para aceder à 
instalação e fornecer os dados de desempenho de avaliações anteriores. 
Cada pessoa interessada em colaborar deverá entrar em contato com o GRECO, explicando 
as principais características da instalação e enviando algumas fotos dos módulos. Os 
investigadores selecionarão um lote de instalações a serem utilizadas pelo projeto e entrarão 
posteriormente em contato com os participantes selecionados. A seleção será feita de forma 
a obter a maior representatividade possível relativamente às tecnologias fotovoltaicas: 
países, tipo de instalação, condições climáticas, anos de instalação, etc. 
Os participantes selecionados e investigadores irão acordar um plano de análise da 
instalação. O participante terá de permitir o acesso dos investigadores à instalação 
fotovoltaica e, caso aplicável, a reparação dos módulos defeituosos. 
 
 
Privacidade 
A fim de proteger a identidade do participante, todas as informações recolhidas serão 
identificadas com um código alfanumérico (não com o nome) e serão armazenadas com 
segurança de acordo com a legislação de proteção de dados. Apenas membros do projeto 
GRECO poderão consultar essas informações. Os dados pessoais serão destruídos 5 anos 
após sua recolha. Os participantes desta atividade não serão identificáveis através de 
publicações ou relatórios do projeto GRECO. Esses relatórios serão acessíveis a qualquer 
leitor interessado através de repositórios apropriados na Internet. 
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Os seus dados pessoais serão utilizados apenas para entrar em contato consigo durante a 
atividade. 
Terá sempre o direito de gestão das informações sobre os seus dados pessoais 
armazenados, a sua origem e destino e a finalidade do processamento de dados, bem como 
o direito de correção, bloqueio ou eliminação desses dados. Para este fim, bem como outras 
questões relacionadas com dados pessoais, pode sempre ativar os Processadores de Dados 
especificados. 
 
 
Riscos e Benefícios 
Não há riscos específicos associados à participação nesta atividade.  
Nenhum benefício direto será obtido através da participação nesta atividade. 
 
 
Controlador de Dados 
O Responsável de acordo com o Art. 4 Cláusula 7 do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados é  
 
P1. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID. Representado por Carlos del Cañizo Instituto 
de Energía Solar, Avenida Ramiro de Maetzu 7, 28040 Madrid, Email: info@ies.upm.es 
P2. UNIVERSIDAD POMPEU FABRA. Representado por Gema Revuelta. Centro de Estudios 
de Ciencia, Comunicación y Sociedad. Parque de Investigación Biomédica de Barcelona 
(PRBB). Campus Mar – UPF. C/ Doctor Aiguader, 88. E-08003 Barcelona. Phone: +34 
933160905.Email: gema.revuelta@upf.edu 
P3. UNIVERSIDAD DE EVORA. Representado por Luis Fialho, Cátedra Energias Renováives, 
Palácio do Vimioso. Largo Marques de Marialva, 7002-554 Évora, Portugal. Phone: 
+351266706581 Email : lafialho@uevora.pt 
P4. EuroMediterranean Irrigators Community. Representado por David Hernández Gómez 
Paseo de la Habana 26, 2ª planta, oficina 2. E-28036 Madrid Phone: +34 915636318. Email: 
dhernandez@fenacore.org 
P5. European Science Communication Institute gGmbH. Representado por Regina Schwald, 
Lindenstr. 87, D-26123 Oldenburg Mail: rs@esci.eu Phone: +49 681 99 88 92 87  
P6. INSOLIGHT. Representado por Mathieu Ackermann. Avenue Frederic Cesar de la Harpe 
4, Laussanne 1007, Switzerland. Mail: mathieu.ackermann@insolight.ch 
P7. Central Laboratory of Solar Energy and New Energy Sources. Representado por: Nikolay 
Tyutyundzhiev, 72 Tzarigradsko chausse Blvd. Sofia. Bulgaria. Email: pv-jet@phys.bas.bg 
P8. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Representado por: 
Inmaculada Cuenca. Avenida Guardia Civil 1, Sevilla, 41071, Spain. Email: 
inmaculada.cuenca.fernandez@juntadeandalucia.es 
P9. Helmoltz-Zentrum Berlin fur Materialien Und Energie  GmbH. Representado por Eva 
Unger. Albert Einstein Strasse 16, D-12489 Berlin, Germany, Phone: 0049 (0)30 8062 – 
13116. E-mail:  eva.unger@helmholtz-berlin.de 
P10. Reiner Lemoine Institut gGmbH. Representado por Sabine Haas. Rudower Chaussee 
12, 12489 Berlin. Phone: +49 30-1208 434-22. E-Mail: sabine.haas@rl-institut.de 
P11. Instituto de Energia e Ambiente- Universidade Sao Paulo. Representado por Roberto 
Zilles Avenida Professor Luciano Gualberto, 1289 - Cidade Universitária CEP 05508-010 - 
Butantã – São Paulo SP, Brazil. Phone: +11 30912637. E-mail: zilles@usp.br 
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Informações para o participante: você pode exercer seus direitos de acordo com o 
GDPR, entrando em contato para:  
UNIVERSIDAD DE EVORA. Representado por Luis Fialho, Cátedra Energias Renováives, 
Palácio do Vimioso. Largo Marques de Marialva, 7002-554 Évora, Portugal. Phone: 
+351266706581 Email : lafialho@uevora.pt 
 
Em caso de alguma questão no que diz respeito à proteção de dados, por favor 
contacte o nosso oficial de proteção de dados: 
 
LUIS CANCELA DE LA VIUDA 
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 
Avenida Ramiro de Maetzu 7 
28040 Madrid 
Email : proteccion.datos@upm.es 
Telefone : 0034 910670663  
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Nome do Projeto 
Fostering a Next Generation of European Photovoltaic Society through Open Science 
(GRECO). Projeto da Comissão Europeia 787289. 
 
Eu, .................................................................................................................................... 
   (nome e apelido do participante) 
 
li a folha de informações sobre a atividade.  
tive oportunidade de colocar questões sobre a atividade. 
recebi informações suficientes sobre a atividade. 
não tenho interessentes pessoais ao voluntariar-me para esta atividade. 
tenho mais de 18 anos de idade.    
 
Eu compreendo que a aminha participação é voluntária.  
Eu compreendo que posso abandonar a atividade:  
 quando quiser. 
 sem dar qualquer explicação. 
Eu dou o meu consentimento de forma livre para participar nesta atividade.  
 
Fui informado e dou o meu consentimento para o processamento dos meus dados pessoais 
pelo Projeto GRECO, responsável por este tratamento, para os fins de investigação descritos 
nas informações adicionais. Este tratamento é legítimo, uma vez que é necessário para o 
cumprimento de uma missão realizada no interesse público (artigos 6.1.e) do Regulamento 
(UE) 2016/679), não estando prevista a transferência de dados para terceiros, exceto no caso 
de obrigações legais. Da mesma forma, o interessado poderá aceder, retificar e eliminar os 
seus dados, bem como exercer outros direitos, nos termos indicados nas informações 
adicionais fornecidas em conjunto com este formulário  
 
............................................................................................................      
(nome e apelido do participante)*      
 
............................................................................................................       
(data)* 
 
............................................................................................................       
(E-mail)* 
 
............................................................................................................       
(número de telefone)* 
    
*obrigatório 
 
 


