
Lisboa
é experiência-
-piloto a nível
europeu

inovação Através da EDI>

Distribuição, Portugal inte-
gra projeto para gestão de
redes de Energia Inteligente
em várias plataformas

AEDP Distribuição integra desde
janeiro o consórcio europeu Sha-
ring Cities (Cidades Inteligentes e
soluções para as comunidades in-
tegrando energia, transportes, in-
formação, comunicação e tecnolo-
gia, através de projetos-piloto),
financiado pelo programa Hori-
zonte 2020, com um orçamento to-
tal de 28 milhões de euros.

Coordenado pela Autoridade de
da Grande Londres, tem a partici-
pação de 35 entidades incluindo
como cidades-piloto Lisboa, Lon-
dres e Milão. O projeto tem ainda
como cidades seguidoras Bordéus
(França), Burgas (Bulgária) eVarsó-
via (Polónia) . Como outros parcei-
ros nacionais integra a Câmara
Municipal de Lisboa, a Agência
Municipal de Energia Lisboa
E-Nova, o Instituto Superior Técni-
co, a PT Inovação, a EMEL, a Reabi-
lita e a CEIIA.

AEDP Distribuição é a única uti-
lityde energia presente no consór-
cio, contando como acompanha-
mento da EDP CNET. Lisboa, como
uma das cidades-piloto, terá a
oportunidade de coordenar o de-
senvolvimento do projeto até de-
zembro de 2020, numa zona onde
serão desenvolvidos sistemas de
gestão articulados que permitirão
a reabilitação urbana de imóveis
residenciais privados, públicos e de

serviços e onde serão instalados
equipamentos, entre os quais uma
infraestrutura inteligente de gestão
de energia, que permitirá monito-
rizar os ganhos energéticos e redu-
zir os índices de poluição.

Ao nível da mobilidade susten-
tável, o Sharing Cities contempla
ainda a instalação de uma rede de
veículos com emissões reduzidas
de carbono, bem como a renova-
ção das vias de circulação onde se-
rão instalados sistemas de ilumi-
nação pública inteligentes, de bai-
xo consumo e melhor rendimento.
Paralelamente, serão criadas apli-
cações informáticas que possibili-
tarão ainteração com os cidadãos,
assentes numa plataforma tecno -

lógica que servirá de base a todas as

intervenções e em cuja robustez e
funcionalidade trabalharão os par-
ceiros tecnológicos.

No total, o projeto também for-
necerá um retrato das tendências
de consumo, facilitando o planea-
mento futuro.


