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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Desenvolvimento 
Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que as redes inteligentes são o resultado do papel crescente do setor das 
tecnologias de informação e comunicação (TIC) na gestão de redes do setor da energia e 
que devem ser incentivadas formas adicionais de cooperação e sinergias entre estes 
setores, por exemplo, no que respeita à utilização eficiente do espetro de radiofrequências 
em toda a Europa e às funções de energia inteligente na futura «Internet das coisas»; 
solicita à Comissão que tome as medidas necessárias para garantir a instalação e o 
funcionamento coerentes e eficientes de redes inteligentes; constata as questões 
importantes suscitadas por tais sinergias em termos de proteção de dados e privacidade, de 
aumento de tarifas e da possibilidade de os operadores de redes de energia virem a 
encontrar-se, potencialmente, numa situação em que tenham de comprar dados a empresas 
de telecomunicações para cumprir a sua responsabilidade fundamental, nomeadamente a 
de explorar, manter e desenvolver um sistema de distribuição de eletricidade eficiente;

2. Sublinha que a quota crescente das energias renováveis no aprovisionamento de 
eletricidade da Europa requer o desenvolvimento da infraestrutura de rede e da 
infraestrutura de TI existentes, sendo, por conseguinte, necessário aumentar o 
financiamento no domínio da investigação e do desenvolvimento e estabelecer uma 
normalização europeia célere;

3 Salienta os numerosos benefícios das redes inteligentes no que toca a reduzir as emissões 
de gases com efeito de estufa, aumentar a quota das energias renováveis e da produção 
distribuída, garantir a segurança do aprovisionamento dos agregados familiares, criar 
condições para uma utilização eficiente da eletricidade nos transportes, dar aos 
consumidores a capacidade de adaptarem o seu consumo de modo a beneficiarem dos 
preços mais baixos e, simultaneamente, poupar energia, melhorar a eficiência energética, 
poupar na potência elétrica e nos investimentos dispendiosos em redes elétricas, utilizando 
a energia fora dos períodos de produção intensa, favorecer a inovação e o 
desenvolvimento tecnológicos da UE, incentivar os consumidores a tornarem-se 
«consumidores-produtores», que produzam a sua própria energia e vendam o excedente 
no mercado ou recebam um crédito na fatura pelo excedente de eletricidade, e a utilizar a 
medição do consumo líquido; assinala, ainda, que o desenvolvimento e a utilização de 
redes inteligentes reduzem substancialmente a perda de energia durante o transporte e a 
distribuição; realça que é possível utilizar uma reconfiguração automática da rede para 
evitar momentos de indisponibilidade das redes e permitir a recuperação após essas 
interrupções (capacidades de autorregeneração); destaca, neste sentido, que seria de todo o 
interesse ter em conta essa função de ponto de encontro das políticas energética e 
ambiental, desencadeando um movimento geral de sintetização e de racionalização da 
legislação e dos objetivos existentes;

4. Salienta que a implantação de redes inteligentes constitui, igualmente, uma oportunidade 
para aumentar a competitividade e acentuar o avanço tecnológico da UE a nível mundial 
em matéria de fornecedores de tecnologias, patente no setor da engenharia elétrica e 
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eletrónica, constituído principalmente pelas PME;

5. Chama a atenção para o facto de que a infraestrutura de rede, a gestão da rede e as regras 
do mercado estão atualmente adaptadas às necessidades e possibilidades das centrais 
elétricas alimentadas a combustíveis fósseis e das centrais nucleares, constituindo, por 
conseguinte, uma desvantagem competitiva para as novas tecnologias, como as energias 
renováveis;

6. Insta a Comissão a tomar medidas para suprimir os principais entraves, tais como: a falta 
de interoperabilidade e a ausência de normas (uma solução automática (plug and play) 
normalizada reduziria os custos e permitiria igualmente a conectividade a pequenos 
recursos energéticos distribuídos - RED (ou pequenas aplicações de atuação sobre a 
procura); a incerteza quanto aos papéis e às responsabilidades das novas aplicações de 
redes inteligentes; a incerteza quanto à partilha dos custos e benefícios e, 
consequentemente, quanto aos novos modelos de negócio; a resistência do consumidor em 
participar em ensaios; o alcance das disposições regulamentares na Europa, que pode 
constituir entraves significativos à replicabilidade dos resultados do projeto em diferentes 
países;

7. Sublinha a necessidade urgente de infraestruturas energéticas inteligentes e flexíveis em 
todos os níveis da rede, novas e modernizadas, em especial de redes inteligentes, a fim de 
permitir maior flexibilidade da capacidade de geração de energia de apoio e de equilíbrio, 
incluindo sistemas individuais de microgeração e de armazenagem, novas utilizações da 
eletricidade (por exemplo, os veículos elétricos) e programas de atuação sobre a procura; 
salienta que, no desenvolvimento e na modernização da infraestrutura energética, deve ser 
assegurado o reforço da cooperação entre os operadores das redes de transporte, bem
como o envolvimento forte, transparente, coordenado e precoce de todas as partes 
interessadas; congratula-se com a forte ênfase colocada em projetos de energia inteligente 
de interesse comum no Mecanismo Interligar a Europa, lamentando, contudo, que apenas 
dois projetos de redes inteligentes tenham sido incluídos na atual lista bianual; realça, a 
este respeito, que os «projetos de redes inteligentes» devem igualmente ser levados em 
linha de conta ao nível das redes de distribuição; sublinha que os projetos de 
infraestruturas devem cumprir os critérios de sustentabilidade e competitividade e 
basear-se numa abordagem integrada que assegure o envolvimento dos operadores das 
redes de distribuição; frisa também a importância de desenvolver interconexões 
energéticas Norte-Sul no Mediterrâneo;

8. Observa que a incerteza persistente quanto à viabilidade comercial das aplicações de redes 
inteligentes e à partilha dos custos e benefícios entre os participantes constitui um fator 
que limita os investimentos privados;

9. Salienta que o financiamento continua a desempenhar um papel crucial no estímulo ao 
investimento privado em projetos de investigação, desenvolvimento e demonstração de 
redes inteligentes;

10. Recorda que, na maioria dos cenários do Roteiro para a Energia 2050, a integração correta 
da produção distribuída de energias renováveis não será viável sem o desenvolvimento de 
redes inteligentes, locais e regionais, de distribuição de eletricidade, na medida em que 
proporcionam uma interligação de informações e de alimentação elétrica entre as zonas 
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locais de desenvolvimento socioeconómico, permitindo a gestão flexível e o 
acompanhamento necessário dessas fontes de energia intermitentes e solicita, neste 
contexto, que seja atribuída uma maior importância às redes de distribuição; salienta, 
contudo, que o desenvolvimento de redes inteligentes diz respeito ao transporte eficiente 
de energia desde o local de produção até ao local de utilização final; refere, no entanto, 
que o valor acrescentado das redes inteligentes é significativo, na medida em que estas 
comunicam numa escala mais alargada, a nível nacional e, inclusivamente, europeu, sendo 
que a gestão da procura de eletricidade nessa escala permite, ao alargar a procura, mais 
oportunidades de eliminação do consumo (fontes de consumo), quando a produção local é 
demasiado baixa (ou demasiado elevada);

11. Exorta a uma cooperação no desenvolvimento de redes inteligentes a nível europeu, 
nacional e regional; considera que as redes inteligentes oferecem uma oportunidade 
importante de estimular a inovação, a investigação e o desenvolvimento, a criação de 
emprego e a competitividade da indústria europeia a nível local e regional, especialmente 
no que respeita às PME;

12. Solicita aos Estados-Membros que continuem a cooperar e a partilhar as melhores práticas 
no fórum do CEER no que diz respeito à regulação dos ORD nacionais; embora 
salientando a diversidade da organização dos ORD, uma vez que alguns 
Estados-Membros possuem um único ORD enquanto outros possuem mais de 800, 
incentiva os Estados-Membros a trabalharem em estreita colaboração; insta os 
Estados-Membros e a Comissão a acordarem numa classificação única para aferir se uma 
organização é um operador de redes de transporte, um operador de redes de distribuição 
ou um operador de redes combinadas;

13. Exorta a Comissão a aferir se é necessário apresentar propostas, em conformidade com o 
terceiro pacote relativo ao mercado interno da energia, com vista ao desenvolvimento e à 
promoção de redes inteligentes, que deverão continuar a ser assegurados por uma ação 
substancial por parte da Comissão Europeia, permitindo-se assim aumentar o 
envolvimento de mais participantes no mercado e estimular potenciais sinergias de 
instalação, desenvolvimento e manutenção das redes de telecomunicações e de energia; 
sublinha, no entanto, que estas propostas deverão inscrever-se num quadro regulamentar 
racionalizado, de acordo com os princípios enunciados pela Comissão;

14. Solicita à Comissão que tome medidas para acelerar a implantação das redes inteligentes e 
se centre nos seguintes aspetos: estímulo do investimento e dos incentivos financeiros 
nesta área; elaboração de normas técnicas; garantia de proteção dos dados dos 
consumidores; estabelecimento de um quadro regulamentar que forneça incentivos à 
implantação das redes inteligentes; garantia de um mercado retalhista aberto e 
concorrencial no interesse dos consumidores; Fornecimento de um apoio constante à 
inovação em matéria de tecnologias e de sistemas;

15. Assinala que as redes inteligentes não devem sujeitar os consumidores a uma carga 
financeira ou as empresas a uma carga regulamentar, mas sim beneficiá-los, facultando-
lhes informações precisas, transparentes, de fácil utilização e facilmente acessíveis e 
permitindo-lhes gerir eficientemente o seu consumo e a sua produção de energia e salienta 
que as poupanças de energia devem refletir-se nas respetivas faturas finais; recorda que as 
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tarifas de utilização das redes norteiam as decisões dos utilizadores e que, como tal, uma 
tarifa adaptada permite acelerar e coordenar a transição energética;

16. Salienta o papel das redes inteligentes, permitindo a comunicação nos dois sentidos entre 
os produtores de eletricidade e os clientes; sublinha que uma forte proteção de dados 
pessoais, incluindo a proteção da vida privada e das liberdades individuais, e a fácil 
disponibilidade de informação do consumidor são essenciais; observa que os «contadores» 
inteligentes são, frequentemente, confundidos com as «redes» inteligentes e que uma rede 
inteligente - para além de garantir a segurança do aprovisionamento - proporciona um 
mercado de energia mais inteligente, permitindo uma mudança radical na forma como se 
produz e consome energia; solicita que se proceda a uma maior avaliação neste domínio e 
a uma investigação suplementar quanto à proteção e privacidade de dados;

17. Salienta a necessidade de uma melhor proteção de dados, regulamentação e prática no 
domínio da vida privada quando os sistemas de contagem inteligentes estiverem 
instalados; realça que, para o funcionamento e a implantação de redes inteligentes, é 
imperativo garantir a proteção e a privacidade de dados para todos os indivíduos e 
agregados familiares ligados à rede; observa que os dados recolhidos apenas podem ser 
utilizados para garantir a segurança do aprovisionamento de eletricidade; insta os 
Estados-Membros a aplicarem regras em matéria de proteção de dados e a defenderem os 
direitos dos indivíduos neste domínio;

18. Solicita à Comissão que publique novas orientações quanto à utilização de dados pessoais 
e não pessoais respeitantes às redes inteligentes à luz da legislação revista da UE relativa à 
proteção de dados e quanto às regras acordadas em matéria de propriedade e gestão destes 
dados pelos ORD, fornecedores de energia ou outros organismos comerciais;

19. Insta os Estados -Membros e as autoridades regionais e locais a incorporarem e criarem 
incentivos financeiros aos investimentos em soluções de TIC, tais como as redes 
inteligentes, tendo em vista a criação de um mercado consumidor-produtor;

20. Frisa a importância, dada a tecnicidade das redes inteligentes, de informar e sensibilizar os 
utilizadores para se tornarem consumidores-produtores informados e conscientes das 
oportunidades conferidas por essas redes, nomeadamente no que toca à sua ligação com os 
contadores inteligentes; realça a importância de as campanhas de sensibilização serem 
realizadas junto dos jovens, através de programas educativos destinados aos alunos do 
ensino secundário e profissional;

21. Chama a atenção para as iniciativas que o IET levou a cabo nas CCI «InnoEnergy» para a 
investigação e o desenvolvimento relacionados com as redes inteligentes e a formação de 
profissionais neste setor; neste contexto, chama igualmente a atenção para a nova 
possibilidade de estabelecer Esquemas Regionais de Inovação (RIS), tal como facilitados 
pelo IET no período 2014-2020;

22. Salienta que, em alguns Estados-Membros, as comunidades rurais são afetadas por cortes 
de energia e por outros problemas devido à manutenção insuficiente das redes ou à 
insuficiência de investimentos; solicita à Comissão que avalie medidas especiais para 
garantir que as redes inteligentes chegam às comunidades rurais; observa, no entanto, que 
a modernização e manutenção básicas das infraestruturas energéticas devem prosseguir 
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em zonas não suscetíveis de constituírem prioridades no que se refere à implantação de 
redes inteligentes;

23. Recorda o mandato de normalização de 2011 destinado a apoiar a implantação de uma 
rede inteligente europeia que devia estar concluída em 2012; congratula-se com os 
progressos alcançados no âmbito do referido mandato, mas salienta a necessidade de 
prosseguir os trabalhos; solicita à Comissão que coopere com os organismos de 
normalização a fim de acelerar a realização dos seus trabalhos e que, se necessário, emita 
um novo mandato;

24. Observa a importância da concentração temática «economia hipocarbónica» adotada pelos 
Fundos Estruturais europeus e pelos Fundos de Investimento, em resultado da qual 20 % 
do financiamento serão investidos na transição energética, com uma incidência muito 
maior nas redes inteligentes.
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