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Redes Inteligentes de Energia – Smart Grids  

PERSPECTIVA DA EFACEC PARA REDES 

MAIS INTELIGENTES 

 

EMPRESA 

A Efacec é a maior empresa portuguesa nas áreas eléctrica e electromecânica, com 

um volume de encomendas superior a mil milhões de euros. Actualmente, emprega 

cerca de 4 500 colaboradores, actuando em 65 países. As principais áreas de 

negócio convergem nos sectores da Energia, Engenharia e Transportes. A Efacec 

está focada no mercado nacional, bem como nos mercados de Espanha, Europa 

Central, Magreb, África Austral, Índia, Estados Unidos e América Latina. 

 

ENQUADRAMENTO 

A Efacec tem estado envolvida em projectos de redes inteligentes. Desde a década 

de 80 que Portugal tem vindo a assistir a um notável desenvolvimento das suas 

infra-estruturas de energia eléctrica, em resultado do investimento e missão das 

suas empresas de distribuição, transmissão e produção de energia, no continente e 

nas regiões autónomas. 

 

A Efacec tem acompanhado essa evolução enquanto fornecedora de soluções para a 

indústria do sector eléctrico, tendo por isso desempenhado um importante papel na 

renovação, automatização e gestão das redes eléctricas de energia portuguesas, o 

que muito contribuiu para a sua incursão em mercados tão vastos como os citados 

anteriormente, não apenas na área das redes de serviço público de energia, como 

também na área das redes de tracção eléctrica para sistemas ferroviários, metros 

ligeiros e pesados. 
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Hoje em dia, falar em redes inteligentes, tendo elas sido inteligentes desde sempre, 

tanto quanto a tecnologia e os modelos de operação e negócio o permitiram, 

significa, sobretudo, pensar em melhorar a sua eficiência e segurança, bem como o 

serviço oferecido ao utilizador final, e em última instância, à sociedade. Tal serviço, 

pressupõe uma orientação e compromisso com o ambiente, através da promoção 

de práticas que contribuam para um desenvolvimento sustentável. 

 

OBJECTIVOS 

Convém lembrar que a União Europeia impõe métricas e objectivos para a redução 

dos gases com efeito de estufa, o que, a par de uma maior consciencialização em 

torno das obrigações ambientais, de cariz social, industrial e institucional, conduz a 

que devam ser pensados novos modelos e mecanismos de operação da rede 

eléctrica, no que concerne à geração, transmissão e distribuição. 

 

Podemos pensar as redes inteligentes como um espaço vectorial, a três dimensões, 

em que este compromisso ambiental e de foro sustentável tem que coexistir com 

outro compromisso, não menos importante, e que se traduz na diminuição de 

perdas com impacte nos custos, na melhoria da disponibilidade da rede e numa 

maior eficiência energética. Finalmente, e no ponto de convergência destes dois 

compromissos, temos um terceiro, que se expressa na prestação ao cliente, a qual 

deverá traduzir-se em qualidade de serviço, flexibilidade na oferta de 

comercializadores de energia oriundos do mercado liberalizado, em novos serviços 

e planos tarifários, bem como num maior foco na participação do utente, que tanto 

pode ser um consumidor convencional, como um micro-produtor independente. 

 

Estes três vectores compõem o que a nossa sociedade espera de um sistema 

eléctrico de energia, o qual deve ser eficaz, com obrigações perante os utentes e os 

restantes intervenientes, sejam do domínio do regulador ou das indústrias que 

fazem parte desta cadeia de valor. Não menos importante, e digno de menção, é o 

retorno financeiro que o negócio da energia deve trazer para todos quantos nela 

participam. 



 

BCSD PORTUGAL 3 

DEDICATED TO MAKING A DIFFERENCE 

Actualmente, o grande desafio das redes eléctricas pode ser apresentado como a 

reformulação dos respectivos modelos de operação e negócio, essencialmente 

porque passámos de um conceito de “gestão de carga, previsível, face à geração, 

despachável” para um novo conceito de “gestão da procura, imprevisível, face à 

geração, variável”. 

 

Hoje em dia, assistimos a um crescimento dos activos de geração a partir de 

energias renováveis, tendo por exemplo como seu testemunho, a energia solar ou 

eólica. Anuncia-se também a incursão nos domínios da mobilidade eléctrica, seja 

através de veículos híbridos ou de veículos eléctricos. Todos, em uníssono, 

procuram dar o seu contributo para um crescimento sustentável, ambientalmente 

alinhados para a redução da pegada de carbono. 

 

Nem o sol, nem o vento, nem o consumidor/micro-produtor, prometem ter padrões 

de comportamento rotineiros e previsíveis, pelo que este é o mistério que importa 

analisar e resolver. Entre outras, as novas tecnologias de produção de energia a 

partir de fontes renováveis terão que ser alinhadas com activos de armazenamento 

energético, despacháveis, e desejavelmente, próximos dos utentes finais. Todo este 

modelo só fica completo, quando o pensarmos de forma agregada, nele incluídos os 

diversos activos de geração ou consumo convencional, nalguns casos, poluente. 

Aqui, reside o cerne da questão. 

 

A tecnologia actual, no domínio dos sistemas de automação e de gestão, dos 

sistemas de informação e dos sistemas de telecomunicações, entre outros, permite 

implementar soluções distribuídas e cooperantes, que participem localmente na 

gestão de um processo global. 

 

DIFICULDADES 

A implementação de soluções para este fim acarreta investimentos consideráveis, 

no âmbito do desenvolvimento e da colocação em serviço das mesmas. Requer 

também uma mudança no modelo de concepção e operação das redes de energia. 
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Este tem sido o desafio que as redes eléctricas portuguesas têm vindo a enfrentar, 

para o qual a Efacec tem vindo a contribuir conjuntamente com outras empresas e 

instituições portuguesas ou multinacionais estabelecidas em Portugal, 

desenvolvendo novas soluções de gestão e automação, aplicáveis às redes de 

distribuição ou às infra-estruturas de suporte da rede de carregamento de veículos 

eléctricos. 

 

Estas iniciativas traduziram-se, durante os três últimos anos, em projectos de I&D 

de elevado impacte positivo para a sociedade, sempre com foco no 

desenvolvimento sustentável. 

  

ACTIVIDADES 

Assim, destaca-se o projecto INOVGRID, na área das redes inteligentes (Smart 

Grids) no qual a EDP e a Efacec são parceiras, bem como a Janz/Contar, a Logica e 

o Inesc Porto, cujo projecto-piloto está a ser desenvolvido em Évora, servindo um 

leque de cerca de 50 mil utentes. Estes utentes irão dispor de contadores 

inteligentes, os quais, a par de planos tarifários mais flexíveis e incentivadores, irão 

usufruir de uma melhor qualidade de serviço, muito devido às soluções de 

automação e concentração de dados de contagem de energia, fornecidas pela 

Efacec, bem como nas suas soluções de gestão da rede de distribuição. 

 

Destaca-se também o projecto-piloto no âmbito da plataforma de mobilidade 

eléctrica MOBI.E, no qual também a EDP e a Efacec são parceiras, bem como a 

Novabase e a Critical Software, cujo compromisso foi alargado a cerca de 25 

municípios e a outras entidades. Este projecto prevê a instalação de mais de um 

milhar de postos de carregamento para veículos eléctricos até 2011. A Efacec, para 

além dos postos de carga e infra-estrutura associada, fornece também sistemas de 

automação e gestão da rede de energia, assegurando a interface entre a contagem 

de energia e a entidade gestora. 

 

 


