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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as consequências locais e regionais do desenvolvimento de redes inteligentes

(2013/2128(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 174.º, 175.º, 176.º, 177.º, 178.º e 191.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 37.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

– Tendo em conta o Protocolo (n.º 26) do TFUE,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada 
«EUROPA 2020: Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta o resultado da reunião tripartida do Parlamento Europeu e do Conselho 
sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) do Conselho que estabelece disposições comuns relativas ao Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao Fundo de Coesão, 
ao Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e ao Fundo Europeu dos Assuntos 
Marítimos e das Pescas, abrangidos pelo Quadro Estratégico Comum, e que estabelece 
disposições gerais relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo 
Social Europeu e ao Fundo de Coesão, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 
do Conselho (COM(2013)0246 2011/0276 (COD)),

– Tendo em conta o resultado da reunião tripartida entre o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que 
altera o Regulamento (CE) do Conselho que estabelece disposições específicas relativas 
ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao objetivo de Investimento no 
Crescimento e no Emprego, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1080/2006 
(COM(2011)0614 2011/0275 (COD)),

– Tendo em conta o resultado da reunião tripartida entre o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que 
altera o Regulamento (CE) do Conselho relativo ao Fundo de Coesão e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1084/2006 do Conselho (COM(2011)0612/2 2011/0274 (COD)),

– Tendo em conta o resultado da reunião tripartida entre o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1083/2006 do Conselho no que respeita à dotação 
financeira do Fundo Social Europeu para certos Estados-Membros (COM(2013)560 
2013/0271 (COD)),

– Tendo em conta o resultado da reunião tripartida entre o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
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às disposições específicas aplicáveis ao apoio prestado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional ao objetivo da Cooperação Territorial Europeia 
(COM(2011)0611/2 2011/0273 (COD)),

– Tendo em conta o resultado da reunião tripartida entre o Parlamento Europeu e o 
Conselho sobre o Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 1082/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 
2006, relativo aos agrupamentos europeus de cooperação territorial (AECT), no que se 
refere à clarificação, à simplificação e à melhoria da constituição e da implementação 
desses agrupamentos,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
julho de 2009, que estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade e que 
revoga a Diretiva 2003/54/CE,

– Tendo em conta o Enquadramento comunitário dos auxílios estatais a favor do ambiente 
(Texto relevante para efeitos do EEE) (2008/C 82/01),

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 734/2013 do Conselho, de 22 de julho de 2013, 
que altera o Regulamento (CE) n.º 659/1999 que estabelece as regras de execução do 
artigo 93º do Tratado CE,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º .../.. da Comissão, de XXX, que declara certas 
categorias de auxílios compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos artigos 107.º 
e 108.º do Tratado (RGIC II),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Orientações da UE relativas à 
aplicação das regras em matéria de auxílios estatais à implantação rápida de redes de 
banda larga» (2013/C 25/01),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 12 de abril de 2011, intitulada «Redes 
inteligentes: da inovação à implantação»,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
abril de 2009, relativa à promoção da utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis que altera e subsequentemente revoga as diretivas 2001/77/CE e 2003/30/CE,

– Tendo em conta a Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2012, relativa à eficiência energética, que altera as Diretivas 2009/125/CE e 
2010/30/UE e revoga as Diretivas 2004/8/CE e 2006/32/CE,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 8 de março de 2011, intitulada «Roteiro 
de transição para uma economia hipocarbónica competitiva em 2050» (COM(2011)0112),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 15 de novembro de 2012, intitulada 
«Fazer funcionar o mercado interno da energia» (COM(2012)0663),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 6 de junho de 2012, intitulada «Energias 
renováveis: um agente decisivo no mercado europeu da energia» (COM(2012)0271),
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– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão, de 27 de março de 2013, intitulado «Um 
quadro para as políticas de clima e de energia em 2030» (COM(2013)0169),

– Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de setembro de 2013, sobre 
microgeração – produção de calor e de eletricidade em pequena escala (2012/2930(RSP)),

– Tendo em conta a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que 
altera o Regulamento (CE) do Conselho relativo à proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados 
(regulamento geral sobre a proteção de dados), Bruxelas, 25 de janeiro de 2012, 
COM(2012)0011 2012/0011 (COD),

– Tendo em conta a proposta de Documento de trabalho da Comissão intitulado «Regions 
2020 An assessment of future challenges for EU Regions» (Regiões 2020 – Uma 
avaliação dos futuros desafios das regiões da UE), Bruxelas, 14 de novembro de 2008, 
SEC(2008) 2868 final,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 6 de outubro de 2010, sobre o 
Contributo da Política Regional para um Crescimento Inteligente no quadro da estratégia 
«Europa 2020»,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e o parecer da 
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A7-0000/2013),

A. Considerando que os exemplos de melhores práticas de utilização eficiente da energia e 
produção energética descentralizada demonstram que as comunidades e cidadãos locais 
também se podem tornar «produtores-consumidores», provendo às suas próprias 
necessidades energéticas e vendendo energia à rede através de centrais elétricas virtuais 
que operam conjuntamente com outros intervenientes, tirando o máximo benefício da 
inclusão de todos os intervenientes na planificação e na realização de ações regionais, 
promovendo a participação ativa e o intercâmbio de informações e desenvolvendo uma 
abordagem holística através da inclusão de outros setores relacionados com a energia, 
como o dos transportes e o da habitação, utilizando mecanismos inteligentes de apoio 
financeiro e criando novos empregos;

Novas oportunidades para a economia regional

1. Acolhe com agrado uma mudança de paradigma nas regiões relativamente à forma como a 
energia é produzida e consumida, passando de um modelo tradicional inflexível, que 
funciona numa «lógica de carga de base», para uma produção variável, descentralizada e 
local que integra uma elevada quota de energias renováveis em pequena escala com uma 
procura flexível e recetiva e um armazenamento distribuído; salienta que uma rede 
inteligente é essencial para uma tal mudança de paradigma, e que a implantação dessa 
rede inteligente deve estar integrada numa abordagem transetorial ao desenvolvimento 
regional, a fim de maximizar os benefícios para as regiões;

2. Sublinha, neste contexto, as oportunidades para efetuar alterações geográficas (ou 
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territoriais) à rede energética das regiões desfavorecidas, que podem passar de 
consumidoras de energia a produtoras de energia, obtendo elevadas vantagens económicas 
e garantindo um aprovisionamento energético seguro; observa que estas oportunidades são 
proporcionadas sobretudo às regiões ultraperiféricas e insulares;

3. Exorta os Estados-Membros e as regiões a investirem, o mais cedo possível, em redes 
inteligentes locais utilizando os fundos estruturais e de investimento europeus, incluindo 
instrumentos financeiros destinados a alavancar investimento privado, tendo em conta as 
necessidades ambientais, económicas, sociais e territoriais de cada região específica, uma 
vez que não existe uma solução única para todas as regiões; apela a uma abordagem 
flexível a nível local para reduzir os obstáculos à conjugação de medidas de produção e 
armazenamento de energia e de eficiência energética, assim como para trabalhar com 
outros setores, como o das tecnologias da informação e comunicação (TIC) e o dos 
transportes;

4. Salienta que a implantação de redes inteligentes exige um quadro político estável e de 
longo prazo; insta a Comissão a propor metas ambiciosas e vinculativas para 2030 em 
termos de eficiência energética e energias renováveis, assim como de emissões de gases 
com efeito de estufa, a fim de proporcionar futura certeza a investidores e indústrias 
interligadas e de facilitar um sistema energético inteligente;

5. Exige uma abordagem mais flexível nos regulamentos e diretivas da UE relativos ao 
mercado interno, a fim de reduzir os obstáculos a soluções específicas à escala regional 
em termos de medidas de produção, aprovisionamento e armazenamento de energia e de 
eficiência energética, assim como da conjugação dessas medidas;

6. Salienta que os cidadãos devem participar em todas as fases da planificação, implantação 
e transformação da energia e das redes, com participação do público em cada uma das 
etapas e com o envolvimento ativo dos operadores dos serviços de distribuição (OSD) e 
dos fornecedores de tecnologias de redes inteligentes; incentiva os cidadãos a tornarem-se 
«produtores-consumidores», produzindo os particulares e as comunidades a sua própria 
energia renovável e podendo vender o excedente à rede, utilizando a contagem líquida e 
aproveitando, assim, as oportunidades económicas e agindo como fortes parceiros locais 
empenhados na produção de energia sustentável e na poupança de energia, no quadro de 
um conceito energético regional global;

Sistemas energéticos inteligentes 

7. Salienta que, para que as redes inteligentes sejam implantadas com êxito, a Europa deve 
seguir uma estratégia de «sistemas energéticos inteligentes» para as regiões e as 
comunidades locais, em que as redes inteligentes se tornam parte do sistema energético 
regional e integram uma elevada quota de energia proveniente de fontes renováveis, 
incluindo capacidades de geração descentralizadas, conjugadas com a gestão do lado da 
procura, medidas de eficiência energética, o aumento da poupança de energia e soluções 
de armazenamento inteligente, o setor dos transportes (transporte eletrónico) e o aumento 
do intercâmbio com redes vizinhas; 

8. Insta a Comissão, assim como o seu grupo de trabalho para as redes inteligentes, a 
atualizarem e expandirem a sua definição existente de redes inteligentes, de forma a 
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incluírem o sistema energético inteligente; exorta as autoridades locais e regionais a 
adotarem estratégias regionais baseadas num sistema energético inteligente;

9. Enfatiza que, a fim de assegurar a eficiência económica das redes inteligentes para as 
regiões, é necessário combinar vantagens diretas e indiretas, ligando o setor energético a 
vários outros setores, em particular o da habitação e o dos transportes, mas também do 
ambiente, do planeamento urbano, da inclusão social, da gestão de resíduos e da 
construção, a fim de alcançar os objetivos de poupança energética maximizando, 
simultaneamente, os benefícios económicos;

10. Salienta que o setor das TIC desempenha um papel crucial na rede do sistema energético 
inteligente, uma vez que, na comunicação digital em tempo real entre todos os elementos 
da rede inteligente, desde a produção até à transmissão ao utilizador final, as TIC 
permitem o fluxo bidirecional das informações em rede; insta, por conseguinte, as regiões 
a incluírem o desenvolvimento de diferentes TIC comercialmente atraentes e 
interoperáveis para a criação de um sistema energético inteligente destinado a maximizar 
a poupança energética no planeamento regional envolvendo redes inteligentes;

11. Apela à inovação e a um maior investimento no setor das TIC a fim de superar os 
principais desafios enfrentados pelas tecnologias inteligentes, que incluem a 
interoperabilidade das tecnologias com a rede existente, assim como desafios 
regulamentares; insta a Comissão e os intervenientes nacionais e regionais a criarem 
quadros regulamentares e de investimento positivos que permitam o desenvolvimento de 
soluções de TIC interoperáveis; 

Impactos positivos no emprego local 

12. Incentiva vivamente todas as regiões a investirem em sistemas energéticos inteligentes 
como uma possível fonte de empregos locais e sustentáveis; salienta que a indústria da 
construção é um dos domínios onde serão criados mais empregos, não só em resultado de 
investimentos diretos nas redes energéticas inteligentes, mas também de investimentos em 
medidas de eficiência energética e em renovações, nomeadamente no setor da habitação;

13. Observa que, em 2009, a Comissão calculou que seriam criados cerca de 2,8 milhões de 
empregos através do alcance das suas metas para 2020 no domínio das energias 
renováveis, para além de gerar um valor acrescentado total de cerca de 1,1 % do PIB até 
2030; salienta que o Conselho Europeu das Energias Renováveis estima que se, até 2030, 
45 % das energias fossem provenientes de fontes renováveis, seriam criados 4,4 milhões 
de empregos e se, até 2050, 100 % do sistema energético da Europa fosse renovável, o 
setor empregaria 6,1 milhões de pessoas;

14. Exorta todas as regiões a investirem em competências e formação para estes novos 
empregos, tendo em conta que um número significativo de novos empregos locais também 
será criado nos serviços das TIC, no setor dos transportes e em setores que fornecem 
equipamentos e serviços inteligentes, nomeadamente para as novas instalações;

15. Sublinha que o investimento público em sistemas energéticos inteligentes, nomeadamente 
através dos fundos estruturais de investimento europeus, pode promover oportunidades de 
emprego local sustentável e benefícios locais a longo prazo para as regiões, podendo 
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igualmente ser utilizado como um instrumento destinado a superar os desafios 
económicos, principalmente em regiões de países afetados pela crise;

O papel dos cidadãos 

16. Enfatiza que o êxito de um sistema energético inteligente, tal como demonstrado por 
estudos sobre melhores práticas e exemplos a seguir, se deve frequentemente à 
apropriação local por cidadãos individuais, uma cooperativa, uma comunidade local ou 
uma combinação destes intervenientes; reconhece que essas apropriações aumentam a 
aceitação de investimentos em todos os elementos dos sistemas energéticos inteligentes; 
defende que os cidadãos devem participar em todas as fases do desenvolvimento de um 
sistema energético inteligente; 

17. Insta a Comissão a eliminar os obstáculos à apropriação local na legislação da UE em 
vigor, em particular no que se refere às regras em matéria de auxílios estatais; convida os 
Estados-Membros a apoiarem as possibilidades de alimentação de energia à escala local e 
a partilha de energia a nível local, não apenas bidirecionalmente entre a rede e o utilizador 
final, mas também a nível transfronteiriço e entre unidades de utilizadores finais, 
encorajando as apropriações locais de produção de energia e a partilha de energia 
produzida localmente;

18. Destaca o facto de a implantação de sistemas energéticos inteligentes ir alterar 
significativamente as esferas privada e pública, uma vez que o fornecimento de 
eletricidade estará ligado à recolha de dados e será comunicado em tempo real; apela, por 
conseguinte, a procedimentos transparentes a todos os níveis, envolvendo todos os 
intervenientes, incluindo cidadãos, empresas, indústria, autoridades locais, operadores de 
serviços de distribuição (OSD), operadores de serviços de transmissão (OST), 
informações locais e regionais, proteção, funcionários ou provedores de justiça e 
prestadores de tecnologias de redes inteligentes;

Proteção de dados e privacidade

19. Sublinha que os sistemas energéticos inteligentes serão operados com grandes quantidades 
de dados pessoais e muitos perfis, implicando um elevado risco de violações da proteção 
dos dados; regista as preocupações expressas especificamente com os benefícios dos 
contadores inteligentes para os consumidores e exige uma melhor avaliação deste 
domínio, assim como uma investigação mais aprofundada da proteção e privacidade dos 
dados nos contadores inteligentes; salienta, por conseguinte, que os dados pessoais têm de 
ser protegidos, sem exceções, para que permaneçam protegidos e seguros; 

20. Exorta os Estados-Membros a assegurarem que o Regulamento Proteção de Dados é 
reforçado e adotado com celeridade; insta a Comissão a desenvolver orientações fortes em 
matéria de recolha, minimização, transmissão e segurança de dados no âmbito de um 
sistema energético inteligente; sublinha que os dados pessoais apenas devem ser tratados 
para o fim específico do aprovisionamento energético e apenas na medida em que sejam 
estritamente necessários e que não sejam utilizados para fixação discriminatória de preços; 

21. Salienta a necessidade de uma melhor regulamentação e prática em matéria de proteção de 
dados e privacidade a partir do momento em que sejam instalados sistemas de contagem 
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inteligente; enfatiza que a garantia da proteção e privacidade dos dados para todos os 
indivíduos e agregados familiares ligada à rede é imperativa para o funcionamento e a 
implantação de redes inteligentes; sublinha que os dados recolhidos apenas devem ser 
utilizados para garantir a segurança do fornecimento de eletricidade; insta os Estados-
Membros a aplicarem regras em matéria de proteção de dados e a defenderem os direitos 
dos indivíduos neste domínio;

22. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a centrarem-se na investigação, no 
desenvolvimento e no investimento em instrumentos de anonimização sofisticados, tendo 
em conta a importância da anonimização dos dados pessoais para aumentar a aceitação do 
público relativamente aos sistemas energéticos inteligentes;

Enquadramento para os sistemas energéticos inteligentes

23. Sublinha que, ao abrigo dos novos regulamentos relativos aos fundos estruturais e de 
investimento europeus para o período de 2014-2020, os Estados-Membros são obrigados a 
concentrar os recursos destes fundos em investimentos numa Europa inteligente, 
sustentável e inclusiva; acolhe com agrado a quota mínima a definir para as regiões 
concentrarem, em função do respetivo nível de desenvolvimento económico, até 20 % dos
recursos do FEDER na produção e na distribuição de energia derivada de fontes 
renováveis, eficiência energética e redes inteligentes a nível da distribuição; destaca que o 
Fundo de Coesão também permite o investimento neste domínio e insta os Estados-
Membros a aproveitarem ao máximo esta nova oportunidade;

24. Sublinha que os fundos estruturais e de investimento europeus servem de catalisador do 
investimento e que, 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; acolhe com agrado oportunidades adicionais de financiamento no âmbito do 
programa «Energia Inteligente – Europa»; 

25. Defende que o apoio às redes inteligentes a nível da distribuição não deve ser incluído nos 
auxílios estatais; salienta que a implantação de redes inteligentes e energias renováveis 
não deve ser prejudicada pela reforma recentemente proposta de auxílios estatais em 
matéria de energia; insta a Comissão, neste contexto, a abster-se de introduzir um sistema 
de licitação tecnologicamente neutro, uma vez que a maioria dos projetos descentralizados 
em pequena escala será excluída, travando a inovação e as abordagens específicas à escala 
regional;

26. Insta a Comissão a reduzir os obstáculos ao investimento em sistemas energéticos 
inteligentes, nomeadamente expandindo a isenção no âmbito da modernização no domínio 
dos auxílios estatais de forma a permitir o apoio público a todos os elementos dos sistemas 
energéticos inteligentes regionais e locais, incluindo investimentos e operações 
transetoriais; Apela à inclusão dos sistemas energéticos inteligentes como categoria no 
futuro Regulamento da Comissão que declara certas categorias de auxílios compatíveis 
com o mercado interno, em aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado (RGIC II), 
assim como adaptando os regulamentos relativos a outras isenções por categoria que 
interagem com o desenvolvimento de sistemas energéticos inteligentes;

27. Enfatiza que a interoperabilidade das infraestruturas inteligentes será fundamental, uma 
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vez que a incerteza regulamentar e a existência de normas diferentes retardam o 
desenvolvimento destas infraestruturas; apela, por isso, a uma intensificação da 
cooperação entre as diferentes organizações europeias de normalização técnica; sublinha o 
facto de serem necessárias normas abertas para apoiar a interoperabilidade;

28. Insta as regiões a trabalharem em rede e partilharem benefícios, conhecimentos e 
melhores práticas, e a cooperarem em termos de análises da relação custos-benefícios dos 
sistemas energéticos inteligentes no âmbito do objetivo de cooperação territorial dos 
fundos estruturais e de investimento europeus; insta a Comissão a criar uma rede 
transnacional para as regiões com sistemas energéticos inteligentes; convida as regiões 
transfronteiriças a utilizarem o instrumento jurídico dos agrupamentos europeus de 
cooperação territorial para criarem e gerirem conjuntamente, nessa rede, serviços de 
interesse económico geral no domínio das energias renováveis e da poupança energética, 
assim como das infraestruturas de redes inteligentes;

29. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
ao Comité das Regiões.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

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. 

Um exemplo disso é a região de Burgenland, na Áustria. Güssing, em Burgenland, era uma 
região pobre e periférica que se transformou num modelo de sustentabilidade, gerando todas 
as suas necessidades energéticas a partir de fontes de energias renováveis. Certas ilhas, como 
a Madeira em Portugal, El Hiero em Espanha, Samsø na Dinamarca ou Ikaria na Grécia, estão 
também a aplicar mudanças numa uma elevada percentagem de necessidades energéticas 
anteriormente provenientes de combustíveis fósseis, satisfazendo agora essas mesmas 
necessidades a partir de fontes de energias renováveis combinadas com opções inteligentes 
em matéria de infraestruturas e armazenamento. 

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 práticas.

Outros exemplos de municípios e regiões que estão a obter segurança energética e a reduzir a 
dependência das importações são Hostětín, na República Checa, o projeto Orkney Micro 
Renewables na Escócia e cidades e comunidades com projetos-piloto ao abrigo do programa 
CONCERTO, da Comissão, que apoiou 58 projetos-piloto em 23 países. Outras iniciativas 
incluem a CO-POWER, que permite aos cidadãos criarem projetos comunitários em matéria 
de energias renováveis na Europa. 

Observando as regiões e comunidades líderes nesta matéria, é possível verificar que o êxito é, 
frequentemente, um resultado da abertura e transparência entre autoridades locais, empresas, 
indústria e a comunidade e cidadãos locais. Os esforços conjuntos de planificação e 
implantação, num processo em que participam todos os intervenientes, criam efeitos 
sinérgicos e melhores benefícios a longo prazo para as regiões, não só em termos de produção 
e abastecimento energético seguro e economicamente acessível, mas também em termos de 
benefícios económicos, sociais e ambientais. Por esse motivo, os melhores resultados são 
alcançados quando é feita uma abordagem holística, em que as infraestruturas inteligentes se 
centram num sistema energético inteligente que faz parte de um plano regional global mais 
inteligente, incorporando também setores relacionados, como o dos transportes, da habitação 
e do planeamento urbano. Os autocarros eletrónicos podem agir como sistemas de 
armazenamento de energia produzida localmente quando a procura de energia é baixa, por 
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exemplo quando o vento é forte durante a noite, permitindo o armazenamento e utilização da 
energia à escala local. Incentivar os cidadãos e as empresas locais, assim como as indústrias 
de maior dimensão, a centrarem-se na poupança de energia, por exemplo através de um 
melhor isolamento, contribui para uma poupança global. Juntamente com tentativas de 
redução do consumo energético nos momentos de picos de consumo, por exemplo utilizando 
as máquinas à noite, é possível mudar esses momentos de picos de consumo, quebrando a 
lógica de uma infraestrutura de rede baseada em exigências de picos cada vez mais elevados. 
As redes inteligentes, incluindo os contadores inteligentes e as soluções de armazenamento 
inteligentes, podem facilitar este desenvolvimento, uma vez que permitem 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. 

Para além de garantir a segurança do aprovisionamento energético e a diminuição da 
dependência dos combustíveis fósseis, as redes inteligentes trazem vários outros benefícios às 
comunidades locais, nomeadamente em termos de emprego e empregos verdes. O setor das 
energias renováveis resistiu à atual crise económica e pode continuar a criar empregos nas 
regiões onde estes são mais necessários, como as zonas costeiras e rurais. A Comissão 
calculou, em 2009, que a realização das suas metas para 2020 no domínio das energias 
renováveis criaria cerca de 2,8 milhões de empregos no setor, gerando um valor acrescentado 
total de cerca de 1,1 % do PIB até 2030. No seu relatório «A 100% Renewable Energy Vision 
for the European Union» (Uma perspetiva energética 100 % renovável para a União 
Europeia), o Conselho Europeu das Energias Renováveis estimou que se, em 2030, 45 % da 
energia provier de fontes renováveis, serão criados 4,4 milhões de empregos, e se, até 2050, o 
sistema energético da Europa for 100 % renovável, o setor empregará 6,1 milhões de pessoas. 
Além disso, serão criados ou mantidos empregos localmente, por exemplo no setor da 
construção, ligados, nomeadamente, a investimentos na poupança energética no setor da 
habitação.

Uma implantação de redes energéticas bem integrada no âmbito dos planos energéticos 
regionais irá igualmente capacitar os cidadãos para assumirem um papel ativo e 
responsabilidades no planeamento energético e das redes das suas regiões, bem como para 
colherem os benefícios financeiros e sociais dessas decisões. Uma tal capacitação leva os 
cidadãos a tornarem-se «produtores-consumidores», produzindo, utilizando e vendendo a sua 
própria energia no âmbito de uma rede inteligente.

Tudo isto demonstra que uma rede inteligente pode ser a pedra angular de uma perspetiva 
energética sustentável que inclua uma maior produção de energias renováveis, poupança de 
energia e uma utilização melhor e local de energias produzidas localmente. Assim, é 
necessário observar os sistemas energéticos inteligentes como um conceito global que está a 
trazer benefícios significativos às regiões europeias. 

Ainda assim, existem desafios que devem ser abordados para alcançar sistemas energéticos 
mais inteligentes nas regiões da UE. A fim de tranquilizar os cidadãos ao criar um sistema 
energético inteligente baseado numa troca bidirecional de dados e, consequentemente, 
baseado nos dados do utilizador final, é necessário assegurar e aplicar sempre a proteção dos 
dados e da privacidade. Num nível mais geral, é necessário abordar os desafios 
regulamentares e jurídicos, incluindo os auxílios estatais, principalmente tendo em conta as 
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abordagens transetoriais, que ligam, por exemplo, os setores das TIC e da energia. As 
iniciativas nas regiões fronteiriças ao longo das fronteiras nacionais também enfrentam muitos 
desafios regulamentares e jurídicos. Estas fronteiras entre setores e países têm de ser abertas, 
uma vez que apenas uma abordagem holística mais ampla permite aproveitar ao máximo os 
benefícios da implantação de sistemas energéticos inteligentes. Neste caso, é fundamental um 
quadro regulamentar e jurídico estável e positivo para todos os tipos de investimentos, assim 
como uma cooperação a longo prazo ligada aos sistemas energéticos inteligentes. 

É possível construir regiões e comunidades mais sustentáveis em toda a Europa. Com 
esforços conjuntos, as regiões, ilhas e comunidades modelo mencionadas no presente 
documento deixarão de ser pioneiras, passando a ser o status quo de uma UE mais próspera, 
sustentável e independente em matéria de energia.


