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1. Carta de viabilidade: 

 
-1.1. Escopo do projeto (Descrito na declaração de escopo do projeto). 
-1.2. Análise de situação (Identificação dos pontos fracos e fortes do projeto). 

-1.2.1. Realização de Análise SWOT ou Análise FOFA. 
-1.3. Definição dos requisitos.  

-1.3.1.Compilação das necessidades dos departamentos envolvidos. 
-1.4. Determinação de foco. 

-1.4.1. Definição e estabelecimento das prioridades. 
-1.4.2. Pesquisa de soluções para problemas que possam surgir. 

-1.5. Avaliação da viabilidade do projeto. 
-1.5.1. Avaliação a relação custo-benefício da abordagem  selecionada. 

-1.5.1.1. Coleta de um resumo dos custos e uma estimativa dos           
benefícios e retorno do investimento. 

-1.6. Revisão do estudo de viabilidade do projeto. 
-1.6.1. Justificar a precisão e o rigor do próprio estudo e tomar uma decisão              

final sobre a implementação do projeto. 
 

2. Carta de custo: 
 

-2.1. Definição do Comitê Financeiro  
-2.1.1. Planejamento do Orçamento. 
-2.1.2. Organização e gestão do Orçamento. 
-2.1.3. Distribuição do Orçamento pelos departamentos envolvidos do projeto.  

-2.2. Definição do Comitê Jurídico e Legislativo pelos requerimentos da Aerocivil,           
Ministério do Trabalho, DIAN e Câmara de comércio. 

-2.2.1. Monitoramento de responsabilidades contratuais. 
-2.2.1.1. Tratamento de impostos, licenças e petições por lei. 
-2.2.1.2. Estudo e planejamento das cláusulas dos funcionários,        

fornecedores e terceiros. 



-2.2.1.3. Requisitos das condições de trabalho dos funcionários        
(salário, apólice de seguro, saúde, caixa de compensação, bônus de Natal,           
etc.) e indenização de qualquer risco cobertos por lei. 

-2.3. Definição do fundo de despesas imprevisível. 
 

3. Sistema de protótipo: 
 

-3.1.Definição e enumeração(quantidade) dos componentes físicos do protótipo. 
 
-3.2.Definição do funcionamento do protótipo. 

- 3.2.1. Definição da funcionalidade de cada componente do protótipo. 
 
-3.3.Desenho da montagem do protótipo. 
 
-3.4.Montagem do protótipo. 

-3.4.1.Instalação do protótipo em parte reservada do aeroporto para fins de           
testes. 
 
-3.6.Teste do funcionamento do protótipo (antes da instalação geral). 

-3.6.1.Resultados quantitativos dos testes do protótipo. 
 

4. Sistema concluído e instalado: 
 

-4.1.Definição e enumeração (quantidade) dos componentes físicos do sistema         
definitivo  
 
-4.2.Definição do funcionamento do sistema definitivo. 

-4.2.1.Definição da funcionalidade de cada componente do protótipo. 
 
-4.3.Planta do sistema definitivo instalado no Aeroporto. 
 
-4.4.Instalação do sistema definitivo no aeroporto 
 
 

5. Carta de teste : 

-5.1. Revisão das instalações dos Equipamentos baseado nos planos de desenho 
-5.2. Revisão  elétrica e eletrônica dos equipos  
-5.3. Revisão e testes do sistema fotovoltaico. 
-5.4. Revisão da interconexão dos equipos e do sistema de rede e controle. 
-5.5. Revisão do funcionamento dos equipos em particular assim como em conjunto. 
-5.6.Testes pré-inauguração do sistema definitivo instalado. 
 

 



6. Carta de resultados e projeções: 

 
-6.1. Resultados dos testes realizados no sistema elétrico em geral. 

-6.1.1. Leitura dos resultados, correção dos erros encontrados e projeção da           
vida útil do sistema. 
-6.2. Resultados dos testes realizados em todos os componentes do sistema           
fotovoltaico instalado. 

-6.2.1. Leitura e interpretação dos resultados, deve ser fornecida uma          
aproximação da vida útil de cada sistema instalado e a quantidade de energia que              
pode ser produzida e consumida. 
-6.3. Resultados quantitativos dos testes do sistema definitivo. 

-6.3.1. Entrega da carta geral de resultados obtida nas fases de teste para             
aprovação pela equipe do projeto e continuação da entrega final do projeto. 

 
 

7. Entrega final documentada: 
 

-7.1. Recolher e revisar os informes de finalização de cada fase, pacote de trabalho              
e atividade definida.  
-7.2. Preparar um documento com todas as entregas do projeto com o            
desenvolvimento e resultado de cada fase executada. 
-7.3. Aprovação definitiva pelo grupo de projetos. 

-7.3.1. Entrega de resultados e análise das 'cartas de resultados e projeções'            
ao novo proprietário do sistema instalado, para eventualidades e manutenção          
futuras. 
-7.4. Inauguração do sistema Fotovoltaico definitivo do Aeroporto. 
 

 


