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1) Introdução — Exemplos vivos de liderança para o futuro 

Em tempos de subida dos preços da energia, de aceleração das alterações climáticas e de 
intensificação dos desafios socioeconómicos, as regiões da UE terão de procurar formas de 
garantir um aprovisionamento energético estável, seguro, acessível a todos os cidadãos e 
respeitador dos critérios ambientais e de sustentabilidade. 

Se atentarmos nos diferentes sistemas energéticos inteligentes e nas iniciativas de redes 
inteligentes, podemos verificar que já existem muitas soluções no terreno. Algumas regiões 
passaram de compradoras a fornecedoras de energia, com forte participação das energias 
renováveis, instituindo assim um modelo de produção de energia sustentável que permite 
estabilizar os preços da energia e, ao mesmo tempo, realizar ganhos.  

A região austríaca de Güssing, por exemplo, que era uma região periférica pobre, é hoje um 
modelo de sustentabilidade, conseguindo satisfazer as suas necessidades energéticas a partir 
de fontes locais de energia renovável como a biomassa local, a energia térmica solar e a 
energia fotovoltaica. As centrais elétricas da região referem um «inegável efeito 
socioeconómico» e geram energia excedente suficiente para conseguirem lucro para reinvestir 
no financiamento de fontes de energia renováveis (FER)1. 

Ilhas e zonas rurais e escassamente povoadas encontraram novas vias para se desenvolverem 
sem ficarem dependentes do aprovisionamento energético externo, investindo em sistemas de 
redes inteligentes. As regiões que conseguem combinar energias renováveis com soluções de 
armazenamento inteligentes não só reduzem a sua elevada dependência das importações de 
combustíveis fósseis como podem garantir a segurança no aprovisionamento energético para 
os seus cidadãos. 

É possível observar este tipo de inovação e mudança na Madeira (Portugal)2, em El Hiero 
(Espanha), em Hostětín (República Checa) e em Ikaria (Grécia)3, que são exemplos 
demonstrativos de que a transformação das redes de energia e a substituição dos combustíveis 
fósseis por eletricidade gerada pelas energias renováveis locais é uma realidade sólida, 
acessível e viável.

Numa abordagem global, outros setores – nomeadamente os transportes e os sistemas de 
aquecimento e arrefecimento – podem ser interligados, criando fortes sinergias e reduzindo as 

                                               
1 Instituto Austríaco de Ordenamento do Território (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer;
SWECO International AB: Niclas Damsgaard; Erin Nicole Stewart; por solicitação da Comissão do Desenvolvimento 
Regional do Parlamento Europeu: Infraestrutura para as energias renováveis: um fator de desenvolvimento local e regional.
2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, p. 41.
2 Instituto Austríaco de Ordenamento do Território (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer;
SWECO International AB: Niclas Damsgaard; Erin Nicole Stewart; por solicitação da Comissão do Desenvolvimento 
Regional do Parlamento Europeu: Infraestrutura para as energias renováveis: um fator de desenvolvimento local e regional.
2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, p. 50.
3 El Hiero: http://www.abb.com/cawp/seitp202/2445a8fea944fac8c125789b00507caa.aspx; 
ilha de Ikaria: JRC Scientific and policy reports [Relatórios científicos e políticos do Centro Comum de Investigação]. Smart 
Grid projects in Europe: Lessons learned and current developments [Projetos de redes inteligentes na Europa: Experiência 
adquirida e atuais desenvolvimentos]. Atualização de 2012, http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/ld-na-
25815-en-n_final_online_version_april_15_smart_grid_projects_in_europe_-_lessons_learned_and_current_developments_-
2012_update.pdf, p. 58.
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emissões de CO2. É o que acontece na Dinamarca1, onde o armazenamento de energia elétrica 
produzida em períodos de produção intensa em infraestruturas inteligentes permite que a 
energia produzida localmente seja consumida localmente. 

Na região desfavorecida da Alemanha denominada Regenerative Model Region Harz 
encontram-se todos os elementos referidos adiante: produção e distribuição de energia 
baseada sobretudo em energias renováveis, atividades de investigação e desenvolvimento, 
armazenamento de energia, consumo e poupança de energia (designadamente contadores 
inteligentes, modelação de picos, isolamento, transporte eletrónico), o que faz dela mais uma 
região exemplar em termos de concretização de boas práticas2.

Além disso, em regiões com sistemas de energia inteligentes, as comunidades e cidadãos 
locais podem tornar-se «produtores-consumidores» – provendo às suas próprias necessidades 
energéticas e vendendo energia à rede através de centrais elétricas virtuais que operam 
conjuntamente com outros intervenientes. São vários os pioneiros a liderar o processo: por 
exemplo, parte significativa dos painéis solares é já hoje propriedade de grupos de cidadãos, 
muitos deles organizados sob a forma de associações3. Tal permite quer a integração ativa das 
energias renováveis produzidas localmente na rede, quer a participação ativa dos cidadãos na 
produção e consumo locais de energia no futuro. 

2) As redes inteligentes são decisivas

Um dos maiores incentivos à mudança na rede energética atual é a melhoria da integração de 
fontes de energia variáveis (como a energia eólica ou solar). O seu potencial só pode ser 
integralmente aproveitado quando uma rede flexível – inteligente – faz a compensação dos 
níveis variáveis de oferta e procura energéticas e garante um sistema inteligente de 
armazenamento e distribuição. Isso implica a necessidade de pensar em termos amplos – a 
nível da UE – e restritos – a nível regional, local e doméstico. Os parques eólicos marítimos, 
por exemplo, produzem grandes quantidades de energia a grande distância das indústrias que 
a consomem, mas têm capacidade para fornecer energia a várias regiões, a nível internacional. 
Os painéis solares instalados em telhados produzem energia de baixa voltagem para uma casa 
de habitação, mas a energia excedente pode alimentar a rede, para o que se torna necessário 
um fluxo de energia bidirecional. Quando há pouca luz solar ou o vento está mais fraco, é 
necessário o fornecimento adicional de energia (a partir da energia armazenada ou de outras 
fontes de energia flexíveis) para estabilizar a rede. Para facilitar a transição do 
aprovisionamento energético tradicional para uma produção energética mais variável e 
descentralizada, devem ser ponderados diferentes incentivos de natureza regulamentar, 

                                               
1 CEER, Greenpeace: [R]enewables — 24/7 — Infrastructure needed to save the climate [(R)enováveis — 24/7 —
Infraestrutura necessária para salvar o clima]. http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-
2/report/2010/2/renewables-24-7.pdf, 2009, p. 36.
2 Instituto Austríaco de Ordenamento do Território (ÖIR): Bernd Schuh, Erich Dallhammer;
SWECO International AB: Niclas Damsgaard; Erin Nicole Stewart; por solicitação da Comissão do Desenvolvimento 
Regional do Parlamento Europeu: Infraestrutura para as energias renováveis: um fator de desenvolvimento local e regional.
2012, http://www.energy.eu/publications/Infrastructure-for-renewable-energies.pdf, p. 59. 
Cf. também REGMODHARZ, em: http://www.regmodharz.de/die-partner/#assoziiertepartner.
3 Ver, por exemplo, o caso de um painel solar de cidadãos numa piscina pública em Eltville, na Alemanha, em: 
http://www.buergersolar-eltville.de/
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legislativa e empresarial1. 

São necessários investimentos em redes elétricas de todas as voltagens, bem como 
investimentos noutras soluções, nomeadamente na cogeração de calor e eletricidade. Não há 
uma solução única para todas as regiões. A melhor solução é uma solução específica à escala 
regional, que tenha em conta as condições locais. Desse modo, a produção e o consumo 
energéticos locais poderão ser otimizados. O objetivo dos investimentos deve, por isso, 
concentrar-se na contribuição local das redes e recursos flexíveis, incluindo as possibilidades 
de armazenamento.

3) Uma rede inteligente é mais do que um contador inteligente – por uma abordagem 
abrangente e multissetorial 

A task force da Comissão Europeia para as redes inteligentes define «rede inteligente» como 
«uma rede de eletricidade que pode combinar, de forma rentável, o comportamento e as ações 
de todos os utilizadores a ela ligados – geradores, consumidores e aqueles que fazem ambas 
as coisas – de forma a garantir um sistema elétrico economicamente eficiente e sustentável 
com baixas perdas e elevados níveis de qualidade no fornecimento e segurança»2.

Por um lado, e de acordo com esta definição, uma rede inteligente permite um tipo de sistema 
energético novo e mais inteligente onde a energia é produzida e utilizada junto do local de 
produção e não transportada a longas distâncias, e onde é possível a comunicação bidirecional 
entre a vertente da produção e a vertente do consumo. 

Por outro, como foi demonstrado por diversos estudos de caso, para maximizar os benefícios 
para a região, a implantação de uma rede inteligente deve estar inserida num contexto político 
regional mais amplo. 

O setor energético está interligado com diversos outros setores, incluindo os da habitação, do 
ambiente, da inclusão social, da construção e dos transportes. Convém, pois, que as regiões 
tenham um plano regional que contemple a questão da energia em todos estes setores. É 
imperioso que os cidadãos sejam envolvidos e possam contribuir para esse planeamento 
regional. No caso concreto do planeamento das redes, os processos atuais pecam por falta de 
transparência e precisam de ser melhorados; a procura e a produção devem ser integradas de 
forma adequada no processo de planeamento, que deve envolver os operadores da rede de 
distribuição (ORD) e os fornecedores das tecnologias das redes inteligentes. Este tipo de 
abordagem abrangente potencia as sinergias e garante efeitos a longo prazo.  

Uma rede inteligente representa uma diminuição das perdas energéticas nas fases de 
produção, transmissão e distribuição. Poupar energia significa reduzir a quantidade de energia 
perdida nas fases de produção e de distribuição. As tecnologias de informação e comunicação 

                                               
1 Ver: Sascha Müller-Kraenner e Susanne Langsdorf, para a Fundação  Heinrich Böll: Eine Europäische Union für 
Erneuerbare Energien – Politische Weichenstellungen für bessere Stromnetze und  Fördersysteme. 2012, 
http://www.ecologic.eu/files/publication/2012/document/mueller_kraenner_12_Eine_Europaische_Union_fuer_erneuerbare_
Energien_0.pdf, p. 25-27. 
2 Functionalities of smart grids and smart meters [Funcionalidades das redes e contadores inteligentes]: 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/doc/expert_group1.pdf



DT\1004662PT.doc 5/7 PE519.781v01-00

PT

(TIC) implicam igualmente a inclusão ativa dos consumidores finais, para promover a 
sensibilização e formar cidadãos que sejam consumidores de energia conscientes. Por 
conseguinte, as poupanças são feitas em toda a rede, incluindo nos utilizadores finais, 
conseguindo-se, assim, maximizar os benefícios económicos e ecológicos e aumentar a 
segurança no aprovisionamento. O setor das TIC tem, portanto, um papel fundamental no 
processo de racionalização do setor energético. É o setor das TIC – e não os ORD ou os 
operadores da rede de transporte (ORT) de energia – que detém a tecnologia que permite o 
fluxo bidirecional de informação numa rede. Todos estes efeitos podem ser reforçados se a 
poupança energética estiver, de facto, no centro do planeamento regional em matéria de redes 
inteligentes.

Portanto, ao analisarmos as consequências locais e regionais do desenvolvimento de redes 
inteligentes, deveremos ter em conta um quadro mais alargado no âmbito da política regional. 
Propomos, assim, a utilização da expressão «sistemas energéticos inteligentes». Um «sistema 
energético inteligente» inclui redes inteligentes, contadores inteligentes, aumento da 
produção das energias renováveis, soluções de armazenamento inteligentes, medidas de 
eficiência energética, os setores indiretamente ligados a uma rede inteligente e outros 
elementos relacionados no âmbito de um plano energético regional. 

4) Impactos positivos no emprego local no quadro da economia regional

As vantagens da expansão e promoção de sistemas energéticos inteligentes amplos são 
enormes. Para além dos benefícios já referidos, o sistema energético inteligente pode 
favorecer o emprego sustentável local. A indústria da construção é um dos domínios onde 
serão criados mais empregos1, não só em resultado de investimentos diretos na infraestrutura 
energética, mas também de investimentos em medidas de eficiência energética e em 
renovações, nomeadamente no setor da habitação. Tal conduzirá à transformação de um setor 
tradicional, impulsionando as PME e dando origem a uma grande procura de novas 
competências para tarefas tradicionais. Consequentemente, são necessários investimentos em 
novas competências para novos empregos. Serão igualmente abrangidos o setor das TIC, o 
setor dos transportes e os setores que fornecem equipamentos e serviços ecológicos2, 
porquanto estão direta e/ou indiretamente ligados à implantação do sistema energético 
inteligente. Também nesses setores pode ser criado um número considerável de novos 
empregos em resultado da aplicação de planos a nível regional respeitantes a um sistema 
energético inteligente.

Além disso, um sistema energético inteligente, onde existe maior eficiência energética, terá 
repercussões consideráveis no emprego em toda a economia mercê dos efeitos multiplicadores 
decorrentes da garantia de um aprovisionamento energético estável e seguro.

Por conseguinte, uma importante questão que vai para além do sistema energético inteligente
                                               
1Cf., por exemplo: Cedefop, OIT: Skills for green jobs [Competências para empregos verdes]. European Synthesis report 
[Relatório de síntese europeu]. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3057_en.pdf, p. 3. 
2 Iniciativa do PNUA, OIT, OIE e CSI intitulada: «Green Jobs: Towards Decent Work in a Sustainable, Low-Carbon World
[Empregos verdes: Por um emprego digno num mundo sustentável e com baixas emissões de carbono], de 2008.
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é a de saber de que forma as regiões podem fomentar as oportunidades de emprego locais 
associadas à implantação de sistemas energéticos inteligentes, demonstrando por que razão os 
investimentos públicos nestes sistemas são decisivos para a prosperidade do mercado de 
trabalho local e regional. 

5) Os sistemas energéticos inteligentes enquanto promotores da democracia da energia

O relatório analisará também os aspetos democráticos das redes inteligentes e da produção e 
distribuição de energias renováveis a nível local. Chamará a atenção para a importância dos 
consumidores e dos cidadãos não só enquanto utilizadores de energia e, portanto, potenciais 
economizadores de energia, mas também enquanto agentes ativos na infraestrutura e na 
distribuição energéticas inteligentes, já que devem colher os benefícios dos sistemas 
atualizados. A participação ativa não é apenas a criação de uma «apropriação emotiva»; pode 
significar também um aumento do nível de rendimento local.
A participação ativa aumenta também a aceitação quer dos sistemas de energias renováveis, 
quer da transição para outro comportamento em matéria de consumo energético. 
Consequentemente, é necessária a participação plena do público através de um «princípio de 
parceria» e da partilha dos benefícios, bem como a transparência de todo o processo de 
planeamento. Só é possível garantir o êxito a longo prazo de um sistema energético inteligente 
se o utilizador final estiver envolvido em todas as fases do processo. Para reduzir os 
obstáculos a nível da UE, a Comissão Europeia deve dar mais margem à adoção de regras 
locais no quadro do mercado único.

6) Proteção de dados e privacidade

As redes e os contadores inteligentes só podem funcionar se houver troca de informações 
entre utilizadores na rede. Os estudos mostram que os cidadãos ficam preocupados com a 
proteção dos seus dados de utilizador quando as informações sobre a utilização de eletricidade 
em tempo real de todas as casas são registadas e utilizadas na nova infraestrutura inteligente. 
Para aumentar a aceitação da implantação de sistemas energéticos inteligentes, é fundamental 
que os dados privados dos utilizadores se mantenham privados e protegidos. Por conseguinte, 
é necessário adaptar a legislação em vigor relativa à proteção de dados a nível nacional ou da 
UE. Os investimentos no domínio da investigação e desenvolvimento de instrumentos de 
anonimização sofisticados devem ser apoiados. Devem existir, também, orientações claras 
sobre quem é responsável pela recolha, transmissão e, sobretudo, proteção dos dados. 

7) Enquadramento necessário para os sistemas energéticos inteligentes

i) Financiamento 
Esta secção apresentará diferentes opções de financiamento, a fim de abordar a difícil questão 
de quem paga os desenvolvimentos de infraestrutura necessários para as redes inteligentes. 
Analisará instrumentos financeiros e a legislação correspondente, bem como o papel do BEI e 
de outras instituições financeiras europeias. É dada especial atenção ao papel de fundos 
europeus como os fundos estruturais e de investimento europeus, em particular o FEDER, o 
Fundo de Coesão e o FEADER. As oportunidades de financiamento para o período 
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2014-2020 incluem o investimento na produção e distribuição de energia proveniente de 
fontes renováveis, na eficiência energética e na utilização de energias renováveis, bem como 
na gestão energética inteligente e em sistemas de distribuição, armazenamento e transmissão 
inteligentes. No âmbito do FEDER, será definida uma quota mínima para as regiões 
concentrarem, em função do respetivo nível de desenvolvimento económico, até 20 % dos 
recursos do FEDER nessas prioridades de investimento. Além disso, para facilitar o recurso 
aos fundos disponíveis melhorando a capacidade (administrativa) de desenvolvimento e 
gestão de projetos, o reforço de capacidades será elegível e contribuirá para o aproveitamento 
de oportunidades no domínio do desenvolvimento de redes inteligentes. Estas podem servir de 
catalisadores do investimento e o relatório colocará a tónica nos incentivos ao investimento. 
Dado que o processo de financiamento e de decisão envolve diversos níveis territoriais, a 
governação a vários níveis tem um papel importante para o êxito da implantação.

ii) Auxílios estatais e outras regras do mercado único
Vários setores estão totalmente separados pela atual política do mercado interno, com a 
justificação de que tal aumenta a concorrência. Esta situação pode representar um obstáculo 
ao sistema energético inteligente e dificultar a abordagem multissetorial. Esta política deve, 
pois, ser repensada e abrir perspetivas às autoridades regionais e locais onde as subvenções e 
poupanças são partilhadas pelos setores, oferecendo um enquadramento mais inteligente e 
mais flexível, o qual, em última análise, permite maiores poupanças no setor energético, e não 
só.  

iii) Interoperabilidade e normas abertas
A interoperabilidade das infraestruturas inteligentes será fundamental, uma vez que a 
incerteza regulamentar e a existência de normas diferentes retardam o desenvolvimento destas 
infraestruturas. É igualmente necessário intensificar a cooperação com as organizações 
europeias de normalização técnica. Se os contadores inteligentes não puderem comunicar com 
outras regiões e as redes inteligentes não puderem comunicar com outros países, perde-se 
valor acrescentado. Condições de mercado e quadros regulamentares complexos constituem 
obstáculos importantes para os sistemas energéticos inteligentes. Estes aspetos devem ser 
equitativamente incluídos na interoperabilidade dos modelos de investimento, e são 
necessárias normas abertas para apoiar a interoperabilidade.

8) Regiões transfronteiriças e rede transnacional

O relatório analisará a ligação e geminação de regiões e a partilha de benefícios e de 
conhecimentos, bem como a cooperação entre regiões em termos de análise de 
custos-benefícios. Muito frequentemente, a abordagem mais ecológica e económica para as 
regiões transfronteiriças não é apenas dentro das suas fronteiras nacionais, mas também em 
cooperação com os seus vizinhos além-fronteiras. Esta abordagem transfronteiriça deve ser 
incentivada. Também os conhecimentos devem ser mais amplamente partilhados ao nível da 
UE, e o trabalho em rede e o intercâmbio das melhores práticas entre todas as regiões da UE 
devem, portanto, ser apoiados. A implantação de uma rede transnacional de sistemas 
energéticos inteligentes representará um passo em frente.


