
Promover a cidadania solar:
Solis, a plataforma solar de Lisboa



Política de Energia e Clima

No âmbito da Rede Global C40, Lisboa compromete-se 
com o estabelecimento do Plano de Ação Climática (PAC)



Política de Energia e Clima

A Solis é um instrumento chave para a 
estratégia Lisboa Cidade Solar



Capacidade fotovoltaica instalada
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8 MW em 2021 – instalado!

103 MW em 2030 ~10 MW/ano !178 W per capita



a plataforma solar de Lisboa

solis-lisboa.pt



Principais objetivos

Criar conteúdos e atividades sobre energia solar: mais literacia

Estimular a adoção do fotovoltaico através da facilitação do processo 
de tomada de decisão

Envolver os atores chave por via do diálogo e co-criação de soluções 
(cidadãos, empresas, artistas, universidades, arquitetos, etc)

Esclarecer mitos e perceções erróneas sobre energia solar

Promover a partilha da experiência de quem já implementou, as 
melhores práticas e exemplos inovadores

Participação coletiva no mapeamento da capacidade instalada 
em Lisboa
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Cultura e 
Cidadania 

Solar



Gira Solis, a curta-metragem



App Solis: literacia energética (solar)



App Solis: o jogo!

Encontrar os sistemas fotovoltaicos:

- já mapeados

- por conhecer

Ganhar pontos…

Trocar por prémios!



Marketing digital

Estratégia de marketing digital para
o crescimento gradual e orgânico da 
comunidade Solis:

https://linktr.ee/solislisboa

https://www.facebook.com/solis.lisboa

https://www.instagram.com/solis.lisboa

http://linkedin.com/showcase/solis.lisboa

https://twitter.com/solis_lisboa

https://linktr.ee/solislisboa
https://www.facebook.com/solis.lisboa
https://www.instagram.com/solis.lisboa
http://linkedin.com/showcase/solis.lisboa
https://twitter.com/solis_lisboa
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Mapeamento solar
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Sara Freitas
sarafreitas@lisboaenova.org

Obrigado


