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MENSAGEM DO PRESIDENTE  

 

O Plano de Atividades e Orçamento para 2019 é, por um lado, determinado pela continuidade 

do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e, por outro lado, marcado pelo desenvolvimento 

e crescimento da AdEPorto para a concretização de projetos em curso e para a abordagem aos 

atuais desafios lançados pela conjuntura nacional, europeia e mundial. 

Os próximos anos serão decisivos e exigentes em matéria de Energia pelos conhecidos impactos 

das alterações climáticas: a concentração de gases com efeito estufa na atmosfera está num 

nível elevado e as emissões continuam a subir, pelo que a necessidade de concretização do 

Acordo de Paris é uma emergência. 

A mitigação às alterações climáticas além de forçar uma mudança profunda no atual modelo 

económico, coloca um importante enfoque na atuação das autoridades locais nos seus 

territórios e junto dos cidadãos.  

O inventário de emissões, a quantificação, o controlo e as reduções obtidas, permite monitorizar 

e verificar o cumprimento de metas e compromissos assumidos, constituindo um importante 

suporte à gestão urbana e à decisão política, nomedamente na definição de prioridades de 

intervenção e preconização de soluções a implementar, o que vem imbuir responsabilidades 

acrescidas à Agência de Energia. 

Neste contexto, torna-se imperativo incrementar e fomentar novas valências, desenvolver 

competências e alargar proativamente a oferta de serviços e atividades, procurando ir ao 

encontro dos interesses e expetativas dos Associados e dos territórios nos quais se inserem, pelo 

que o contacto com os Associados vai continuar a ser reforçado, quer no domínio executivo, 

quer no domínio técnico, tornando o apoio e a cooperação da AdEPorto mais próxima, eficaz e 

pragmática. 

 

Filipe Manuel Ventura Camões de Almeida Araújo 

Presidente do Conselho de Administração 
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1. ENQUADRAMENTO  
 

A AdEPorto – Agência de Energia do Porto é uma associação de direito privado sem fins 

lucrativos, cuja missão é promover o desenvolvimento sustentável através da melhoria da 

eficiência energética, do aproveitamento de recursos e da gestão ambiental, na sua área de 

intervenção, Área Metropolitana do Porto – Norte do Douro (AMP-ND). 

O financiamento da AdEPorto é assegurado pelas quotas dos Associados, pela participação em 

projetos cofinanciados nacionais e europeus e pelas prestações de serviços.  

A AdEPorto conta, atualmente, com 30 Associados: 9 Municípios da Área Metropolitana do 

Porto a Norte do Douro e 21 instituições privadas e públicas, de diferentes setores de atividade: 

Energia, Resíduos, Água, I&D, Ordens Profissionais e Academia. 

Perspetiva-se a entrada de novos Associados em 2019, nomeadamente, o Município de Paredes 

e algumas entidades privadas, bem como o incremento da relação com os Associados atuais, 

tendo em vista o aproveitamento das suas valências, conhecimentos e competências. Pretende-

se ainda reforçar esta colaboração, não apenas através de ações pontuais, mas essencialmente 

através de projetos com continuidade no tempo. 

Na sequência da comunicação recebida da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de 

Ministros, dando conta da reabertura da instrução dos pedidos de declaração de utilidade 

pública respeitantes a pessoas coletivas em cuja constituição participem pessoas coletivas 

públicas, foi recentemente apresentada a documentação necessária para a atribuição à 

AdEPorto deste estatuto. Aguarda-se assim para 2019 a atribuição do estatuto de utilidade 

pública, cujos requisitos a AdEPorto sempre entendeu preencher. 

 

Relativamente ao enquadramento Europeu, o pacote ‘Energia Limpa Para Todos’ (‘Clean Energy 

For All’) surgiu, no final de 2016, como uma das prioridades da Comissão Europeia e do 

Parlamento Europeu, constituindo-se como um conjunto de medidas legislativas facilitadoras da 

transição energética, face aos compromissos assumidos no Acordo de Paris. Este pacote define 

3 objetivos: prioridade à eficiência energética, liderança mundial em energia de fontes 

renováveis e estabelecimento de condições equitativas para os consumidores. 

No domínio da eficiência energética, a legislação recentemente aprovada pelo Parlamento 

Europeu estabelece como objetivo obrigatório a redução de 32,5% até 2030 com uma estratégia 

de atuação claramente local em que os edifícios e a mobilidade elétrica são os alvos principais. 

O consumidor assume um papel central, quer como contribuinte ativo para a redução da 
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utilização de energia, mas também como usufrutuário das vantagens decorrentes dessa 

redução, desde a diminuição dos seus custos até à possibilidade mais generalizada e equitativa 

de aceder a serviços básicos de energia como, por exemplo, o conforto térmico.  

Em Portugal, com base nos compromissos assumidos internacionalmente, foi apresentado 

recentemente o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050, em linha com o definido no Acordo 

de Paris. Este roteiro aponta desde logo a necessidade de significativa redução de emissões já 

no período 2020-2030, sendo a neutralidade atingida em 2050 com uma redução de 85-90% das 

emissões face aos valores de 2005 e com a contabilização das medidas de sequestro de carbono.  

A AdEPorto, pelo seu caráter de atuação local e próxima das instituições e cidadãos, vê 

legitimada e reforçada a necessidade da sua competente atuação em coordenação com quem 

gere o território. Decorrentes deste pacote, a AdEPorto continuará a monitorizar, disseminar e 

apoiar a implementação das ferramentas de financiamento que venham a ser disponibilizadas 

para a eficiência energética. Simultaneamente, a agência continuará a promover uma maior 

abertura ao exterior e a motivar a interação com o cidadão em geral. 
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2. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Plano de Atividades e Orçamento da AdEPorto para 2019 é, mais uma vez, um plano de 

continuidade do trabalho desenvolvido durante o ano de 2018 apresentando alguns novos 

desafios. 

Identificam-se, em primeiro lugar e em linha de síntese, as principais áreas de atividade e de 

orientação estratégica para 2019, apresentadas com maior detalhe ao longo do presente 

documento. 

Pelo caráter transversal do trabalho da AdEPorto, uma das atividades previstas é a edição do 

Relatório Anual de Energia e Emissões para cada Município Associado. Estes documentos são 

essenciais para a identificação de metas a atingir, definição de prioridades de intervenção e 

preconização de soluções a implementar, nomeadamente na prossecução dos princípios 

subjacentes aos compromissos nacionais e europeus assumidos pelos Municípios. 

No seguimento deste trabalho e com o Plano de Ação para a Energia Sustentável, os Municípios 

Associados ficam munidos das informações necessárias para voluntariamente se associarem ao 

principal movimento europeu que promove o aumento da eficiência energética, a utilização de 

fontes de energia renováveis e o planeamento para a adaptação às alterações climáticas nos 

respetivos territórios - o Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia. 

Orientado para a eficiência energética de instalações municipais, o Observatório de Energia é 

uma plataforma informática que permitirá o registo atualizado do cadastro e informação sobre 

a utilização de energia, produzindo relatórios mensais e alertas, com o objetivo de reduzir a 

fatura de energia.  

A Iluminação Pública é um serviço prestado pelos Municípios que constitui um enorme encargo 

operacional a que acresce o impacto ambiental decorrente da sua utilização. A AdEPorto 

pretende continuar o trabalho com os Municípios Associados no sentido de encontrar as 

melhores soluções de serviço e de eficiência energética, enquadrando-as preferencialmente em 

oportunidades de financiamento disponíveis.  

O Plano Diretor de Iluminação Pública - PDIP é uma ferramenta essencial relativamente às 

efetivas necessidades de iluminação, permitindo uma visão de longo prazo, integrada no 

planeamento urbano e consciente da importância da eficiência energética, possibilitando a cada 

momento a adoção de sistemas mais eficazes e menos onerosos. A AdEPorto, à imagem do que 

já tem vindo a fazer, pretende em 2019 continuar a trabalhar com os Municípios, assegurando 

a coordenação e produção do trabalho técnico necessário. 
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Para além disso, a AdEPorto prosseguirá o seu trabalho no domínio do estudo do Potencial 

Fotovoltaico nos edifícios dos Associados, implementando a 1ª fase do projeto com a instalação 

de sistemas de produção descentralizada de energia elétrica de fonte solar fotovoltaica em 

regime de Autoconsumo.  

A presença e o papel da AdEPorto no domínio da Educação para a Sustentabilidade Energética 

será incrementado, nomeadamente, através do desenvolvimento de iniciativas inovadoras e 

agregadoras, de caráter pedagógico, em parceria com os Municípios e restantes Associados, 

bem como com outras Instituições. Dirigidas para as crianças e jovens, para os profissionais da 

área da educação e para o cidadão em geral, promovendo o seu envolvimento através de 

projetos, ações de comunicação, sensibilização e formação. 

A Rede de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão tem sido um tema recorrentemente 

abordado. A AdEPorto tem vindo a acompanhar de perto as especificidades técnicas, jurídicas e 

financeiras dos contratos de concessão e a estudar modelos de negócio. 

No que concerne a projetos financiados por Fundos Nacionais e Europeus, será dada 

continuidade no apoio às Candidaturas ao POSEUR, Fundo Ambiental e Fundo de Eficiência 

Energética. A AdEPorto procurará manter e fortalecer a rede de parcerias internacionais, 

prevendo-se participar em algumas candidaturas a projetos europeus financiados pelo 

programa Horizon 2020 e Interreg.  

Na área da Comunicação, manter-se-á a promoção e divulgação de projetos e iniciativas junto 

dos Associados, designadamente através das Sessões de Conhecimento, Conferências e 

Reuniões Técnicas regulares. 

Prevê-se ainda o estabelecimento de novos Protocolos de Colaboração com entidades 

pedagógicas ou empresariais, não associadas, que visem garantir um apoio técnico pontual e o 

desenvolvimento de ações específicas no domínio da eficiência energética. 
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3. COMUNICAÇÃO 

 

A área de Comunicação é transversal a todas as atividades da AdEPorto, tendo como objetivo a 

transmissão de informação pertinente junto dos Associados e cidadãos em geral, dando a 

conhecer e destacando as principais atividades e projetos. 

 

Comunicação Digital 

Em 2019 pretende-se reforçar a presença da AdEPorto na internet após o lançamento do novo 

site, que continuará a ser atualizado, com informação de relevo e de interesse tanto para a 

atividade dos Associados como do público em geral. 

Manter-se-á a divulgação de informação através da Newsletter, sendo que, bimestralmente, se 

pretende torná-la num veículo de divulgação das atividades da AdEPorto e dos Associados. 

 

Sessões de Conhecimento 

Lançadas em 2016, as Sessões de Conhecimento são encontros temáticos regulares, organizados 

com o objetivo de promover o diálogo com e entre especialistas. A AdEPorto manterá em 2019 

a organização de Sessões de Conhecimento, fomentando a disseminação de informação, 

conhecimento e experiência. Pretende-se apresentar no início de 2019 o cronograma das 

diversas sessões.  

 

Reuniões Técnicas 

Esta iniciativa foi lançada em 2018 e será continuada em 2019, prevendo-se a realização de pelo 

menos duas reuniões técnicas anualmente com cada Município Associado. Estas sessões têm o 

intuito de permitir uma abordagem aberta e alargada dos temas em desenvolvimento na 

AdEPorto, potenciando a interação entre a equipa técnica da agência e os interlocutores que 

cada Município Associado identifica, facilitando o levantamento conjunto de necessidades de 

apoio e a identificação de oportunidades de intervenção.  

A AdEPorto, além da promoção da interação com os Municípios Associados, tem vindo a 

intensificar a interlocução, o acompanhamento e o desenvolvimento de projetos com as 

restantes entidades Associadas, potenciando os diversos interesses e valências.  

Em 2019, a AdEPorto pretende dar continuidade a este trabalho, intensificando as parcerias com 

os Associados não diretamente relacionados com a esfera autárquica. Pretende-se promover a 
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realização de reuniões regulares para, em maior proximidade, abordar os temas em 

desenvolvimento pela agência e perceber as necessidades, os interesses e as valências dos 

Associados, na perspetiva do estabelecimento de parceiras em vários âmbitos como, por 

exemplo, a promoção conjunta de candidaturas a fundos de financiamento.  

 

Encontro Anual   

A AdEPorto está empenhada na promoção e organização de um evento anual de cariz 

internacional que reúna diversos especialistas e permita partilhar diferentes realidades. Em 

2019, prevê-se que o evento seja dedicado à Iluminação com a organização de uma Conferência 

Internacional:  LIGHT, LIFE & CITY - A Cidade Visível.
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4. PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

RNAE – Associação das Agências de Energia e Ambiente 

A AdEPorto é parceiro local da RNAE para a implementação do Programa Integrado de Eficiência 

Energética para as Instituições Particulares de Solidariedade Social (PIEE - IPSS), que resulta de 

uma medida financiada pelo Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica 

(PPEC 2017-2018). Este projeto tem como objetivo sensibilizar e capacitar as IPSS para a 

temática da Eficiência Energética, através da criação de uma rede de Coordenadores Internos 

de Energia (CIE). A implementação do PIEE - IPSS terá continuidade em 2019 sendo que a 

AdEPorto terá a cargo as IPSS da sua área territorial. Entre outras iniciativas, serão organizadas 

sessões de capacitação dos CIE que irão adquirir competências para atuar como transmissores 

de informação aos colaboradores, utentes e famílias, promovendo uma alteração nas atitudes, 

comportamentos e hábitos de consumo de energia 

A AdEPorto é igualmente parceiro local da RNAE para a implementação do projeto 

Freguesias+Eficientes, financiado pelo PPEC 2017-2018, que tem por objetivo dotar as Juntas e 

Uniões de Freguesia de princípios de gestão de energia das suas instalações, de forma a 

melhorar o desempenho, o que se traduzirá em vantagens ambientais e económicas, através de 

ferramentas desenvolvidas para o efeito, nomeadamente uma plataforma disponível online. 

Serão realizadas duas ações de formação no domínio da eficiência energética e da utilização da 

plataforma. Na sequência do apoio prestado às Juntas e Uniões de Freguesia e dos planos para 

a eficiência energética que venham a desenvolver, poderão ser premiadas as que alcançarem 

uma maior redução de utilização de energia. 

Os trabalhos iniciados em 2017 no âmbito do projeto Masterlighting System terão continuidade 

e conclusão em 2019. Este projeto tem como objetivo a implementação de medidas de eficiência 

energética na iluminação interior de edifícios, através da instalação de lâmpadas de elevada 

eficácia apoiadas por sistemas de controlo inteligentes, através de cofinanciamento a fundo 

perdido para a aquisição dos equipamentos a instalar. A AdEPorto recolheu 14 candidaturas por 

parte dos seus Associados. 

 

Energy Cities 

A AdEPorto pretende reforçar a interligação à Energy Cities com o objetivo de promover novas 

parcerias das cidades da AMP-ND junto das instituições Europeias e de outras cidades, na 

implementação de projetos conjuntos no domínio da energia e do ambiente.  
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A Energy Cities é uma plataforma de partilha e estabelecimento de parcerias para o 

desenvolvimento de projetos de eficiência energética, tendo como principais objetivos 

potenciar o papel das cidades e a sua capacidade de intervenção no domínio da energia 

sustentável.  

 

Associação Portuguesa de Viaturas Elétricas 

A mobilidade elétrica constitui, cada vez mais, uma questão central no planeamento municipal, 

pelo que a AdEPorto continuará a assessorar os Municípios Associados neste domínio, 

procurando estar mais próxima da realidade nacional e internacional da mobilidade elétrica. 

Neste sentido, a associação à APVE - Associação Portuguesa do Veículo Elétrico é considerada 

uma mais valia. 

 

LUCI ASSOCIATION 

A LUCI Association - Lighting Urban Community International é uma associação sem fins 

lucrativos dedicada à Iluminação Pública e constituída por uma rede de 70 cidades. É uma 

associação internacional que potencia o encontro e partilha de boas práticas entre os seus 

membros, disponibilizando conhecimento do estado da arte das práticas e da tecnologia. A 

AdEPorto, no âmbito da atividade desenvolvida neste domínio, tenciona constituir-se como 

Associado da LUCI pelo valor acrescentado que representa para os Municípios Associados. 
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5. ATIVIDADES 

 

Relatório Anual de Energia e Emissões 

A caraterização do uso da energia e das energias endógenas no território da AMP-ND e em cada 

Município permite o conhecimento atualizado da situação segundo uma metodologia uniforme. 

Sempre que novos valores de consumo anuais são oficialmente disponibilizados é possível fazer-

se um acompanhamento contínuo da dinâmica energética e carbónica dos Municípios através 

do Relatório de Energia e Emissões que constitui uma fonte essencial de informação.  

Este documento, cujo modelo tem vindo a ser aprimorado, permite acompanhar a evolução da 

utilização de energia no território, bem como os impactos ambientais associados por via das 

emissões de GEE. O inventário de emissões de GEE, a quantificação das emissões e as reduções 

obtidas, é um instrumento que permite monitorizar e verificar o cumprimento de metas e 

compromissos nacionais e internacionais assumidos, podendo servir de suporte à gestão urbana 

e a decisões de política. 

O Relatório de Energia e Emissões constitui um documento de base para, por exemplo, a adesão 

a iniciativas como o Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia ou o Carbon Disclosure Project 

(CDP) que recorrem a esta tipologia de informação. 

Em 2019, a AdEPorto disponibilizará o Relatório Anual de Energia e Emissões de cada Município 

com os valores de referência de 2017.  

 

Planos de Ação para a Energia Sustentável  

A AdEPorto pretende dar continuidade à revisão e atualização dos Planos de Ação para a Energia 

Sustentável (PAES) em conjunto com os Municípios Associados. Numa época em que, cada vez 

mais, é reforçado o papel das autoridades locais na implementação de medidas para o 

cumprimento dos objetivos do Acordo de Paris, o PAES constitui um instrumento que permite 

ter a clara definição das vias para a concretização no território do objetivo de redução de 

emissões de GEE, apoiando a respetiva definição de políticas. 

Muitos processos de candidatura valorizam ou exigem a apresentação de um Plano de Ação para 

a Energia Sustentável ou outro de igual ambição, pelo que se torna fundamental o seu 

desenvolvimento. 
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Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia 

A AdEPorto tem vindo a apoiar alguns Municípios Associados na adesão e resposta aos requisitos 

de subscrição do Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia. A integração dos Municípios nesta 

iniciativa reforça, nacional e internacionalmente, o compromisso com políticas de 

sustentabilidade energética, contribuindo para os objetivos globais de redução de emissões de 

GEE, preparando os territórios para as necessárias adaptações às alterações climáticas e 

aumentando a qualidade de vida dos cidadãos. Para além do já referido, a adesão de todos os 

Municípios Associados da AdEPorto traria uma visão coesa, entre pares, enquanto unidades 

distintas e claramente identificadas dentro de um território metropolitano que representa cerca 

de 15% da população nacional. 

Para além da visibilidade pública, nacional e em fóruns Europeus, os Municípios têm acesso a 

plataformas de monitorização que permitem avaliar e comparar o desempenho dos diferentes 

territórios e conduzir adequadamente os impactos das políticas introduzidas. De salientar a 

importância da troca de informação e experiências com outros signatários, bem como o apoio 

das entidades gestoras das iniciativas. Não menos importante a disponibilização de ferramentas 

de financiamento e a preparação adquirida pelos Municípios para se candidatarem a fundos 

comunitários neste domínio, uma vez que já têm os seus planos delineados e preparados para 

concretização e valorização de candidaturas.  

 

Observatório de Energia 

A plataforma do Observatório de Energia está já em fase de implementação prevendo-se a 

adesão dos Municípios Associados ao longo de 2019. Numa primeira fase, foi levantado como 

estimativa inicial, um potencial de poupança imediata de 5% dos valores associados à utilização 

de energia nos Municípios da AMP-ND, sem qualquer tipo de investimento. 

Uma plataforma com estas caraterísticas tem surgido como uma necessidade pelas várias 

funcionalidades que apresenta e por um custo por instalação que se prevê reduzido. 

O sucesso deste processo depende em absoluto da participação ativa dos Municípios e 

Associados, na atualização do cadastro de instalações, assim como da exigência aos possíveis 

fornecedores de energia da disponibilização de dados de faturação mensais em formato 

compatível com a plataforma, conseguindo-se: 

− Redução expectável de custos > 5%, sem investimento: 

• Otimização de tarifários; 
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• Otimização da potência contratada; 

• Promoção da utilização nos períodos horários favoráveis; 

− Redução de emissões de GEE; 

− Verificação correta da faturação; 

− Apoio na decisão de implementação de medidas de eficiência energética; 

− Deteção e correção de anomalias (em tempo útil, por monitorização em tempo real); 

− Replicação de boas práticas; 

− Sistematização do cadastro georreferenciado de infraestruturas, registando e 

monitorizando intervenções de eficiência energética implementadas; 

− Acompanhamento de metas assumidas; 

− Agilização de procedimentos contratuais; 

− Informação e consciencialização sobre a utilização de energia. 

 

Iluminação Pública  

A AdEPorto continuará a apoiar os Municípios Associados no domínio da Iluminação Pública, 

nomeadamente os Municípios que pretendem avançar para a substituição da infraestrutura 

existente por tecnologia LED, quer por investimento próprio, quer através de contratos de 

desempenho energético no âmbito do eco.ap. 

Foram desenvolvidos os procedimentos contratuais para a implementação deste tipo de 

contratos em que o investimento para a troca de equipamentos é feito por uma entidade 

terceira que será remunerada, ao longo de um período de tempo definido, por parte das 

poupanças alcançadas pela troca de equipamentos, sendo a outra parte canalizada para o 

Município. No final do contrato, os equipamentos instalados ficam na posse do Município, que 

passará a usufruir da totalidade das poupanças. 

O EUROSTAT veio, ainda durante o ano de 2017, clarificar que este tipo de contratos não tem 

impacto nos limites de endividamento, não constituindo, na generalidade das situações, dívida 

pública. Esta clarificação surge precisamente no sentido de agilizar a implementação de 

operações de eficiência energética com recurso ao investimento por terceiros, com base no 

modelo de contratação de desempenho energético. 

A AdEPorto continuará a apoiar os projetos dos Municípios de Matosinhos, Maia, Porto e Vila 

do Conde e está disponível para apoiar os restantes Municípios. A Iluminação Pública atual será 

substituída por tecnologia LED decorrendo de um âmbito mais lato de intervenção da AdEPorto 
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já iniciado em 2018, nomeadamente o cadastro das soluções existentes, a avaliação de soluções 

técnicas e a proposta de atualização da Iluminação Pública, seja viária ou cénica. 

 

Plano Diretor de Iluminação Pública - PDIP 

O PDIP é um documento normativo e estruturante para a gestão da Iluminação Pública que 

permite garantir a qualidade do serviço prestado dentro da visão e enquadramento, até 

arquitetural, do Município para a sua infraestrutura de IP.  

O PDIP irá dotar os Municípios de estratégias de iluminação pública eficaz, eficiente e com 

preocupações pelos impactos ambientais da luz artificial conhecidos e prospetivos. Neste 

sentido, são realizados diversos estudos no que diz respeito à hierarquia viária, cadastro de 

iluminação, uso do solo, brilho do céu noturno, entre outros, de modo a compreender as 

diferentes necessidades e limites de iluminação. 

Além da eficiência, o PDIP motiva ainda a criação de diferentes ambientes luminosos de acordo 

com as áreas onde são aplicados, conseguindo-se dar vida aos Municípios no período noturno, 

promovendo uma maior atratividade nas zonas históricas, culturais ou comerciais, potenciando 

um crescimento económico das atividades que ocorrem durante a noite, acautelando e 

minimizando a poluição luminosa e evitando o desperdício. 

Atualmente, a AdEPorto está a realizar o PDIP para os Municípios de Matosinhos, Maia, Porto e 

Vila do Conde, estando disponível para executá-lo nos restantes Municípios Associados. 

O PDIP é uma garantia importante na implementação de contratos de desempenho energético 

(modelo eco.ap) que devem ser precedidos da correta preparação deste documento. Sendo 

estes contratos baseados em eficiência energética e num investimento a ser feito por uma 

terceira parte, convém desde logo garantir que qualquer ‘eficiência energética’ a ser 

implementada não seja à custa dos níveis de serviço que o Município pretende oferecer, mas 

antes da sua visão integradora e de futuro para a Iluminação Pública. 

 

Porto Solar 

O projeto Porto Solar tem como objetivo principal a instalação, nos edifícios dos Municípios e 

dos Associados, de soluções de produção de energia elétrica de fonte solar fotovoltaica, de 

sistemas de carregamento de veículos elétricos e de soluções de armazenamento da energia 

produzida pelos sistemas fotovoltaicos, constituindo um elevado potencial económico e 

ambiental pela produção descentralizada de energia e pelo contributo para atingir os objetivos 
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dos Planos de Ação. A AdEPorto irá em 2019 apoiar na implementação da primeira fase do Porto 

Solar com base no estudo de potencial fotovoltaico realizado em 2018. 

 

Habitação A+ 

O projeto Habitação A+ é dirigido ao cidadão com o objetivo de sensibilizar e apoiar uma 

mudança de atitude em relação à utilização de energia e de água nas habitações.  

O projeto foi implementado em edifícios de habitação municipal no Porto e em Matosinhos. Em 

2019, a AdEPorto pretende continuar como este trabalho no terreno, junto do cidadão, em mais 

Municípios Associados. 

Em interação com a comunidade, este projeto tem revelado grande interesse e potencial 

pedagógico, essencial para os objetivos de eficiência energética. Assim, é de maior interesse a 

sua implementação a uma escala que permita aproximar mais o cidadão desta problemática. 

A visão de continuidade deste projeto passa pela sua adaptação a uma ferramenta online a 

disponibilizar na página da internet da agência, de acesso gratuito e generalizado permitindo 

assim a participação a todos os cidadãos interessados. 

 

Mobilidade e Transportes 

O planeamento da infraestrutura para a mobilidade elétrica envolve uma abordagem 

pluridisciplinar, que passa pelo levantamento e previsão do desenvolvimento do número e 

tipologia de utilizadores, necessidades de carga, bem como a análise da capacidade das atuais 

redes de distribuição de energia para fornecer o parque de carregadores a implementar. Esta 

abordagem reveste-se ainda da complexidade tecnológica necessária pela interligação 

inteligente de todos os sistemas de gestão de carga, gestão de fluxos de potência nas redes e a 

realidade da produção local de energia.  

A mudança para a mobilidade elétrica terá um forte impacto nas emissões, não só de GEE, mas 

também na qualidade do ar das cidades, com os impactos decorrentes no bem-estar dos 

cidadãos, pelo que se torna necessário desenvolver mecanismos para vencer eventuais 

resistências de adesão por parte dos utilizadores. 

A AdEPorto, pelas competências disponíveis na área da sustentabilidade energética, reforçadas 

pela interlocução no âmbito das concessões das redes de distribuição de energia elétrica em 

Baixa Tensão, onde estará interligada a generalidade da rede de mobilidade elétrica, continuará 

em 2019 a prestar apoio aos Municípios Associados que pretendam implementar Planos para a 

Mobilidade Elétrica. 
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Educação para a Sustentabilidade Energética 

Na persecução do objetivo da criação de um território mais sustentável e competitivo, a 

AdEPorto pretende implementar ações de sensibilização com o compromisso e participação 

ativa dos cidadãos que se reflita numa melhoria da sua qualidade de vida. 

A AdEPorto, em articulação com os Municípios e Associados, irá desenvolver um plano de ação 

para esta vertente, o qual deverá integrar um conjunto de estratégias complementares, que 

poderão ir das mais tradicionais ações de comunicação até ao desenvolvimento de aplicações 

específicas. 

 

Rede de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão 

No mês de Maio de 2017 foram aprovados, na Assembleia da República, os princípios e regras 

gerais relativos à organização dos procedimentos de concurso público para atribuição, por 

contrato, de concessões destinadas ao exercício em exclusivo da exploração das redes 

municipais de distribuição de eletricidade em baixa tensão (Lei nº 31/2017), que  prevê a 

salvaguarda da neutralidade financeira e da uniformidade tarifária do país, bem como a 

promoção da gestão de energia e da eficiência energética pelos Municípios.  

O lançamento dos procedimentos está previsto ser realizado de forma sincronizada no ano de 

2019 abrangendo todos os Municípios ou entidades intermunicipais que não tiverem optado 

pela gestão direta daquela atividade.  

A opção de gestão direta da Rede de Distribuição em Baixa Tensão implica um planeamento 

atempado de todas as necessidades da rede, possíveis expansões, equipamentos e 

investimentos. Acresce que caso o Município opte pela exploração direta terá de proceder a 

várias subcontratações e providenciar pelo estabelecimento de um comercializador de último 

recurso, para assegurar que todas as obrigações de serviço público fiquem garantidas. 

Por sua vez, a partilha de custos pode conduzir a ponderações de agrupamentos de Municípios 

de forma a ganhar escala para uso e implementação de determinado tipo de infraestruturas. 

Considerando a relevância deste processo para os Municípios, uma vez que constitui uma 

oportunidade de obter vantagens económicas significativas podendo melhorar a qualidade de 

serviço para os territórios, a AdEPorto irá continuar a apoiar os Municípios Associados, na 

análise dos estudos e novas propostas regulamentares permitindo suportar uma definição final 

do modelo a desenvolver para a exploração das Redes de Distribuição. 
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Candidaturas  

Atenta à disponibilização de fundos de financiamento na área da energia e clima, a AdEPorto 

dará continuidade em 2019 à disseminação das oportunidades identificadas e continuará 

disponível para prestar apoio à elaboração de candidaturas dos Associados, integrando possíveis 

consórcios para a elaboração de projetos.  

Na análise periodicamente realizada às diferentes oportunidades poderá a AdEPorto integrar 

consórcios nacionais e/ou internacionais em conjunto com os Associados sempre que tal se 

revele vantajoso.  

Em 2019, a AdEPorto irá dar continuidade à sua participação no projeto BundleUP – Ponto de 

Energia, iniciado em 2018, no âmbito do Horizonte 2020, e que se estenderá a 2021.  

A AdEPorto apoiou e coordenou as duas fases de submissão da candidatura do Município da 

Maia ao Aviso ‘Laboratórios Vivos para a Descarbonização’ do Fundo Ambiental. A candidatura 

submetida, ‘Living Lab: Maia – Net Zero Carbon City’ obteve aprovação, ficando em segunda 

classificada de entre as doze candidaturas aprovadas, com o máximo de financiamento. Em 2019 

está prevista a participação da AdEPorto na implementação deste projeto nomeadamente nas 

vertentes de: 

• Gestão da candidatura e interligação entre as diferentes ações: garantir a boa execução, 

assegurando a interligação entre as diversas atividades e garantindo o devido reporte 

ao Fundo Ambiental - será interessante a agregação de conhecimento gerado que 

poderá servir de suporte à preparação de outras candidaturas a fundos comunitários; 

• Coordenação das ações previstas no âmbito do pacote de trabalho ‘Sensibilização e 

Participação Social’, garantindo o máximo efeito de todos os materiais e ações 

produzidas;  

• Execução de medidas e produção de materiais: realização de ações inscritas no Plano de 

Implementação, relativas ao pacote de trabalho ‘Sensibilização e Participação Social’, 

que decorrerão sob responsabilidade direta da AdEPorto, desde a realização de ações 

de sensibilização até à produção de materiais para visitas guiadas e merchandising. 

Aguarda-se para 2019 a decisão de aprovação de várias candidaturas em que a AdEPorto 

participa enquanto membro do consórcio, nomeadamente: 

− Sensate (Horizonte 2020); 

− So What (Horizon 2020); 

− ENER_ARTE (Interreg Sudoe); 

− ENERCIVIS (Interreg Sudoe). 
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A maior atividade da AdEPorto na participação em candidaturas resulta do reconhecimento da 

sua mais valia por parceiros nacionais e internacionais, mas também do trabalho, que se 

pretende reforçar em 2019, no domínio da visibilidade do território da AMP-ND junto de outros 

parceiros no contexto dos fundos europeus disponíveis na área da sustentabilidade energética, 

pela sua dimensão, população, características específicas, setores de atividade, economia, zonas 

portuárias, marítimas e ribeirinhas, etc.. 

A AdEPorto tem também em preparação com o Município do Porto uma candidatura a fundos 

Horizonte 2020 na temática ‘Smart Cities and Communities’ cuja submissão acontecerá em 

Fevereiro de 2019. Nesta candidatura, o Porto enquadra-se enquanto Light House, liderando o 

projeto conjuntamente com outra cidade Light House – Grenoble (França), que incluirá também 

cidades que demonstraram já interesse em implementar as soluções desenvolvidas pelo projeto 

enquanto Follower City , nomeadamente Riga (Letónia), Ionnina (Grécia), Iasi (Roménia) e Eilat 

(Israel). 

Esta candidatura assenta em princípios de eficiência energética e geração distribuída de energia 

elétrica, criando comunidades e cidades mais sustentáveis, abordando também temáticas como 

o armazenamento de energia elétrica e térmica de curto e longo prazo, mobilidade elétrica e a 

criação de microrredes permitindo trocas da energia elétrica gerada de base local com o recurso 

a soluções blockchain. 

 

Prestação de Serviços - Consultadoria 

A AdEPorto presta diversos serviços por solicitação dos Associados, por exemplo, na área do 

cadastro, certificação e eficiência energética, e pretende assegurar a sua qualidade e a bondade 

das soluções encontradas, sempre na perspetiva da mais valia para o Associado, quer por via do 

conhecimento técnico acumulado, quer da sua independência relativamente às soluções 

apresentadas pelo mercado. A AdEPorto poderá prestar estes serviços por iniciativa própria, 

bem como poderá ser consultor especializado dos Associados para a contratação dos mesmos.  

 

 
 

 

 


