
EDP vai abrir
centro de

inovação para
a transição
energética
Parceria com o Governo prevê
investimento de 4,4 milhões.

A EDP Comercial,
liderada por Vera
Pinto Pereira,
vai investir
metade do valor.



ENERGIA

EDP abre centro com o Governo
para acelerar transição energética
O projeto para a criação de um centro de inovação vai abrir portas até março de
2020. O laboratório será desenvolvido em conjunto com a comunidade académica e
a Accenture e prevê um investimento inicial de 4,4 milhões de euros.

A edp comercial, liderada por vera Pinto Pereira, vai investir 2,2 milhões no arranque do novo laboratório dedicado ã transição energética.
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AEDP
Comercial vai

lançar em parceria
com o Governo um la-
boratório para desen-

volver novas soluções para a tran-
sição energética. O projeto vai
abrir portas no primeiro trimestre
do próximo ano e terá um investi-
mento inicial de 4,4 milhões de

euros, montante que será dividi-
do em partes iguais. O financia-
mento do Executivo advém de
fundos comunitários destinados à

criação de postos de trabalho qua-
lificados e orientados à inovação.

O Smart Energy Lab, como
vai ser denominado, "será um
centro de inovação com a missão
de desenvolver soluções tecnoló-

gicas e desenhar produtos que fa-
cilitem e apoiem as necessidades

já identificadas no mercado em
áreas como a mobilidade, o arma-
zenamento, a gestão de flexibili-
dade ou a gestão de energia na co-
munidade", explicou ao Negócios
Vera Pinto Pereira, presidente
executiva da EDP Comercial.

A administradora da elétrica
detalhou ainda que as soluções
que nascerem neste laboratório
serão depois adquiridas pela EDP
Comercial ou por outras entida-
des que as queiram comercializar.
Mas a EDP ficará com prioridade
na aquisição dos produtos.

O projeto será desenvolvido
num modelo de laboratório cola-
borativo, promovido pelo Gover-
no português e já utilizado em paí-
ses como a Alemanha ou o Reino
Unido, que junta a academia e as

empresas com o fim de desenvol-

verem, em conjunto, soluções
orientadas para o mercado. Neste

sentido, além da EDP Comercial,
farão parte do laboratório a Ac-
centure e várias faculdades portu-

guesas de engenharia.
Questionada sobre qual é a

mais-valia de investir neste labo-
ratório, tendo em conta que o gru-
po j á detém uma unidade dedica-
da à inovação (EDP Inovação), a
administradora da energética re-
feriu que "uma das premissas da
forma de trabalhar da EDP é que
nada acontece só dentro de nossa
casa". "Tudo o que seja este tipo de

colaborações é enriquecedor. E o
Smart Energy Lab é mais um veí-
culo para percorrer o caminho da

inovação", apontou.
Tendo em conta as necessida-

des já identificadas no mercado,
Vera Pinto Pereira não tem dúvi-
das de que um dos focos do novo
laboratório estará relacionado
com as comunidades de energia.
Isto porque com a nova regulação
para o autoconsumo a entrar em
vigor no início do próximo ano,
haverá um aumento do peso de

energia renovável na rede.
Como vai serpermitido parti-

lhar energia entre vizinhos a par-
tir da autoprodução, "vai terde ha-
ver flexibilidade entre o que é usa-
do e o que é produzido". Além dis-

so, será preciso encontrar solu-

ções de armazenamento.

Quanto aos novos postos de
trabalho que serão criados, a res-

ponsávelpreferiunãoadiantarnú-

merosumavezque ainda estáa ser

fechado o plano de atividades.

Apesar de "ainda ser cedo"

para falar de uma eventual expan-
são a outras zonas do país, é algo

que Vera Pinto Pereira não exclui.

Até porque, no que toca à transi-

ção energética, "temos de acelerar

e recuperar tempo perdido". "Mas
este é um trabalho coletivo que to-
dos temos de fazer", alertou a ad-
ministradora. ¦
TOME NOTA

Como vai
funcionar o
laboratório

0 projeto será desenvolvido

num modelo de laboratório co-

laborativo promovido pelo Go-

verno. Além da EDP Comercial,
farão parte deste centro a Ac-

centure e várias faculdades.

0 QUE É 0 SMART
ENERGY LAB?
Na prática, vai ser um centro de

inovação cujo objetivo é desen-

volver soluções tecnológicas e

desenhar produtos para acele-

rar a transição energética. 0

projeto será desenvolvido em

conjunto com a comunidade
académica e a Accenture.

QUEM SÃO OS
INVESTIDORES?
A EDP e o Governo. Cada um vai

investir 2,2 milhões de euros. No

caso do Executivo, o financia-
mento será feito através de fun-

dos europeus para a criação de

novos postos de trabalho quali-
ficados e orientados à inovação.

COMO VAI SER
CONSTITUÍDO?



Além da EDP Comercial e da Ac-

centure, farão parte do labora-
tório o Instituto Superior Técni-

co, a Faculdade de Ciências de

Lisboa, a Universidade de Coim-

bra, o Instituto de Engenharia
de Sistemas e Computadores,
Tecnologia e Ciência (INESC TEC)

e o Instituto de Engenharia de

Sistemas e Computadores, In-

vestigação e Desenvolvimento

em Lisboa (INESC ID).

QUANDO E ONDE VAI
SER INAUGURADO?
A EDP Comercial ainda está à

procura de um espaço, mas o

novo laboratório deverá situar-
¦se em Lisboa e vai abrir portas
até ao final do primeiro trimes-

tre do próximo ano.

QUE SOLUÇÕES VAI
DESENVOLVER?
O centro de inovação vai estar
focado em criar soluções para
áreas como a mobilidade elétri-

ca e o armazenamento e gestão
de energia na comunidade.


