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“A

Energaia foi criada no ano

O apoio e envolvimento ati-

de 1999, numa altura em

vo dos decisores locais é uma

que conceitos como os de Alte-

condição imperativa de qual-

rações Climáticas ou Transição

quer processo de Desenvolvi-

Energética ainda não eram am-

mento Sustentável dos terri-

plamente conhecidos, e muito

tórios e esta é seguramente a

menos faziam parte do léxico nas

chave fundamental do sucesso

formulações de política de de-

das atividades da Energaia ao

senvolvimento
territorial urbano.
Passados

20

anos de atividade ininterrupta,
é inquestionável

longo destes

O apoio e envolvimento
ativo dos decisores locais
é uma condição imperativa
de qualquer processo de
Desenvolvimento Sustentável
dos territórios e esta é

o impacto que
a atividade da

Energaia teve na
competitividade
do território e na

seguramente a chave
fundamental do sucesso
das atividades da Energaia
ao longo destes 20 anos...

20 anos, em
que o apoio
dos seus associados, com
destaque para os municípios, tem sido
o alicerce fundamental da
gestão da organização.

qualidade de vi-
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da dos cidadãos, através do de-

Hoje, numa altura em que todas

senvolvimento e implementação

as temáticas de intervenção da

de projetos de Sustentabilidade

Energaia se tornaram em prio-

e Transição Energética.

ridades absolutas do desenvol-

vimento global, suportadas por
um conjunto novo de conceitos
e tecnologias como os das Smart

Cities e a Internet of Things, os
desafios que se colocam ao futuro são ainda mais desafiantes.
A Energaia continuará o seu processo de capacitação permanente, e de disponibilidade total para os seus associados, por
forma a ser capaz de responder
a todos estes novos desafios,
por mais 20 anos.”

TESTEMUNHOS DOS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS
“A Energaia, ao longo destes

“A criação da Energaia permi-

“A Energaia é um parceiro do

20 anos de existência, tem dado

tiu aos Municípios que a integram

Município de Vale de Cambra na

um relevante contributo para a

ter um conhecimento técnico es-

implementação de políticas, no

sensibilização ambiental e para

pecífico sempre muito atualiza-

âmbito da eficiência energética e

a implementação de medidas de

do, no âmbito da eficiência ener-

energias renováveis, contribuindo

eficiência energética que visam a

gética do território e na procura

assim, para a construção de um

sustentabilidade e a competitivi-

das melhores soluções, que an-

território ambientalmente mais

dade do nosso território, em per-

teciparam em largos anos aquilo

sustentável. Pelos 20 anos que se

feita sintonia com os municípios e

que hoje é consensual e evidente

celebram e a todos quantos de-

com as políticas públicas por es-

para todos. Parabéns à equipa e

ram e dão o seu precioso contri-

tes desenvolvidas para uma me-

aos visionários que estiveram na

buto a esta agência, agradeço, fe-

lhor qualidade de vida dos nossos

sua génese.”

licito e parabenizo.”

concidadãos.”

PRESIDENTE DA CÂMARA

PRESIDENTE DA CÂMARA

PRESIDENTE DA CÂMARA

MUNICIPAL DE

MUNICIPAL DE

MUNICIPAL DE ESPINHO

SANTA MARIA DA FEIRA

VALE DE CAMBRA

JOAQUIM JOSÉ PINTO

EMÍDIO FERREIRA

JOSÉ ALBERTO FREITAS

MOREIRA

DOS SANTOS SOUSA

SOARES E SILVA

“A Energaia é um excelente

“A colaboração da Energaia

“A sustentabilidade deve fazer

exemplo de transformar a região

tem constituído um fator impor-

parte do ADN de qualquer estru-

em territórios competitivos e sus-

tante para a promoção de políticas

tura e, no caso da Energaia, esta

tentáveis através do uso racional

de sustentabilidade energética do

característica é o “oxigénio” que

da energia.”

Município de S. João da Madeira.”

lhe dá fôlego, diariamente. Para-

PRESIDENTE DA CÂMARA

PRESIDENTE DA CÂMARA

béns a toda a equipa.”

MUNICIPAL DE

MUNICIPAL DE

PRESIDENTE DA CÂMARA

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

S. JOÃO DA MADEIRA

MUNICIPAL DE V.N. GAIA

JOAQUIM JORGE

JORGE VULTOS

EDUARDO VÍTOR

FERREIRA

SEQUEIRA

RODRIGUES
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ENERGAIA – OS PRÓXIMOS ANOS

AGÊNCIA DE ENERGIA DO SUL DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

E

m 28 de Novembro de 2018 a Comissão Euro-

•

Maximizar os benefícios da Eficiência Ener-

peia apresentou a sua visão de longo prazo pa-

gética, reduzindo o consumo de energia glo-

ra uma economia próspera, moderna, competitiva

bal para cerca de metade, entre 2005 e 2050;

e de neutralidade carbónica, para 2050.

•

Desenvolver infraestruturas de redes inteligentes e interconexões;

Esta visão cobre quase a totalidade das políticas
de União Europeia e está em linha com o objetivo
do acordo de Paris de limitar o aumento da temperatura média global abaixo dos 2ºC, e envidar
esforços para o manter em 1,5ºC.
Entre os objetivos estratégicos desta visão de
longo prazo encontram-se prioridades estratégicas como:
•

A descarbonização total do aprovisionamento energético Europeu, através da eletrificação
em grande escala dos sistemas de energia associada à produção através de fontes renováveis de energia;

•

A promoção da mobilidade limpa, segura e conectada, descarbonizando o setor dos transportes através da utilização de meios alternativos de transporte, condução autónoma
e conectada, combinada com a utilização de
veículos elétricos e o aumento da utilização de
combustíveis alternativos;
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•

Colocar a modernização industrial no centro
de uma economia totalmente circular, investindo em novas tecnologias e sistemas de neutralidade carbónica e economia circular.

Por outro lado, em Maio de 2019, o Governo de
Portugal lança (para consulta pública) o Plano Nacional Energia-Clima (PNEC) 2030, onde se estabelece o compromisso nacional de transitar para
uma economia neutra em carbono até 2050 naquele que é o contributo nacional, no quadro europeu, para o esforço de combate às alterações
climáticas assumido no Acordo de Paris.
As metas e objetivos para o setor da energia são a
incorporação de 47% de fontes renováveis no consumo final de energia e de 80% de renováveis na
produção de eletricidade, reduzir para 65% a dependência do exterior e reduzir em 35% o consumo de energia primária.
No caso particular das cidades o PNEC 2030 prevê a sua total descarbonização, o que vem vali-

A NOSSA ATIVIDADE EM NÚMEROS

115 088 465
kWh
POUPANÇA DE ENERGIA

485 590 851
kWh
ENERGIA RENOVÁVEL
PRODUZIDA

213 622 958
kgCO2e

REDUÇÃO DE EMISSÕES

dar e reforçar os esforços de iniciativas globais

Outros acontecimentos de relevo como o advento

como o Global Covenant of Mayors for Climate

acelerado de novo conhecimento em áreas trans-

& Energy.

versais, e tão importantes como por exemplo as

Smart Cities ou Data Science, obrigam também a
Considerando que se estima que em 2050 cerca

contextualizar o desenvolvimento da Energaia nu-

de 68% da população global do planeta venha a

ma perspetiva de contínuo desenvolvimento e de-

viver em cidades, todo este contexto representa

safio de adaptação ao conhecimento, por forma a

um novo ecossistema de oportunidades de inter-

continuar a fazer aquilo que foi capaz de fazer ao

venção para organizações como a Energaia, pois

longo dos últimos 20 anos, que foi ser um parceiro

a concretização de muitos destes objetivos estra-

dos municípios seus associados, na procura das

tégicos exige uma atuação a nível local, em linha

melhores soluções de Sustentabilidade e Transi-

com o conhecido mote “Think Global, Act Local”.

ção Energética dos territórios.
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URBANIZAÇÃO DE VILA D’ESTE

REQUALIFICAÇÃO

V

ila Nova de Gaia reabilitou vários edifícios da Urbanização de Vila D’Este, devido à idade do edificado e diver-

sas patologias construtivas que limitavam a qualidade do ar

A introdução de isolamento térmico nas paredes exteriores e coberturas, a melhoria do envidraçado

interior e a eficiência energética.

e instalação de palas de sombrea-

A transformação estética e energética providenciou uma

de 10,3 GWh/ano, 1 300 000 €/ano

melhoria significativa da qualidade de vida dos moradores,
através da garantia de adequados níveis de conforto, eficiência e saúde, contando com a participação da Energaia
na análise energética com base no RCCTE - Regulamento
das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios, permitindo validar as medidas de melhoria energética
ao nível da cobertura, paredes e vãos envidraçados.

mento resultou numa poupança
e emissão de 4 800 toneladas de
CO2e.

O invest imento de cerca de
15 000 000 € foi comparticipado
em 70% por Fundos Nacionais
(QREN) e os restantes 30% pelo
Município.

Poupança
10,3
GWh/ano
1 300 000
€/ano
4 800 ton.
CO2e
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CENTRAL DE VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA (CVE)

DO BIOGÁS DO ATERRO SANITÁRIO (SERMONDE)

N

os aterros sanitários, a decomposição da matéria or-

gânica dos resíduos dá origem à
produção de biogás, composto
sobretudo por dióxido de carbono (40%) e metano (60%), este
último, além de inflamável causa efeito de estufa, devendo-se
evitar a sua libertação para a atmosfera.

A implementação iniciou em 2004 com instalação de um

A solução foi implementada pe-

instalação de mais grupos geradores e outras infraestruturas

la Suldouro, com o apoio técnico
da Energaia na elaboração dos
estudos de viabilidade económica e ambiental, contribuindo
para a escolha de tecnologias

grupo gerador com uma potência aproximada a 1 MW. Com a
que permitiram otimizar a valorização energética do biogás,
aumentou-se a produção de 8,7 GWh/ano (2005) para 41
GWh/ano (2016) e resultando
em reduções de 15 117
ton. CO2e/ano.

inovadoras que levaram à instalação de poços de captação
de biogás e condução do gás recolhido, por uma rede de tubagens, até uma unidade de cogeração para produção de energia
elétrica e térmica.

2005
8,7
GWh/
ano

2016
41
GWh/
ano
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OBSERVATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

A

Energaia promoveu o desenvolvimento de diversos projetos

A maior eficácia na gestão

que contribuiram para a sustentabilidade territorial, com re-

dos equipamentos muni-

curso às tecnologias de informação e que culminaram no desen-

cipais, em especial nos

volvimento do Observatório de Sustentabilidade do Sul da Área

contratos de energia, re-

Metropolitana do Porto, consistindo numa plataforma web-

sulta em claros benefícios

-based com várias funcionalidades de gestão de energia dedi-

sociais, ambientais e eco-

cadas às necessidades de infraestruturas municipais.

nómicos, que levaram o
Observatório de Sustenta-

Esta plataforma tem como principal objetivo apoiar os muni-

bilidade a ser reconhecido

cípios associados da Energaia na gestão do consumo de ener-

com uma Menção Honrosa

gia em edifícios, abastecimento de água, recolha de resíduos,

nos Green Project Awards

iluminação pública e frotas, assim como na monitorização dos

de 2014.

consumos e benefícios da implementação de medidas de eficiência energética.
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PROJETO MI CIUDAD AC2

C

om a aprovação do projeto

A Energaia teve

Mi Ciudad AC2 em finais de

a responsabili-

2010, a Energaia iniciou mais

dade de liderar a

um projeto de âmbito europeu

vertente de Pou-

na área das alterações climáti-

pança e Eficiên-

cas, cofinanciado pelo Progra-

cia Energética e

ma Interreg IVB SUDOE, com o

os seus contribu-

objetivo de fortalecer o papel

tos e dos parcei-

dos municípios em adaptar e

ros foram compi-

mitigar os efeitos das alterações

lados num “Guia

climáticas, através do desen-

Metodológico pa-

volvimento e implementação de

ra o Planeamento

políticas integradoras e inova-

Urbano para a

doras de planeamento urbano.

Adaptação às Alterações Climáticas”.

O projeto foi implementado em parceria com mais
três municípios europeus: Málaga, Toulouse e Burgos, abrangendo quatro grandes áreas temáticas:
Planeamento Urbanístico e Gestão da Mobilidade,

Financiamento 58 603,29 €

Planeamento de Zonas Verdes, Poupança e Eficiência Energética e Cidadania Participativa.
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PLANOS DE AÇÃO

PARA A SUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA

O

s Planos de Ação para a Sustentabilidade Energética (PASE), com
a devida consideração das ações setoriais específicas aí defini-

das, são condição essencial para a devida implementação e monitorização de um processo que diminua efetivamente o consumo de

O município de Vila Nova de
Gaia foi a 2ª cidade signatária a aderir ao Pacto de Autarcas, em abril de 2009, e fruto

energia e as emissões de CO2 associadas, num determinado território.

do empenho da Energaia no

Os diversos projetos e ações que constituem o PASE, como resulta-

de Ação, esta foi a primei-

do da articulação direta da Energaia com cada um dos municípios,
são implementados pelos mesmos, cabendo à agência a atividade
de monitorização permanente de resultados e a consequente atividade de informação à autarquia acerca de eventuais desvios e pro-

acompanhamento do Plano
ra cidade europeia a relatar
formalmente à Comissão Europeia o seu progresso na redução de emissões de CO2.

posta de cursos de ação para a correção de trajetória necessária.

Fase 1: Assinatura do Pacto de Autarcas
Adaptação da estrutura administrativa municipal
Inventário de emissões de CO2 e desenvolvimento de PASE
com o envolvimento de cidadãos e stakeholders

Fase 2: Submissão do PASE
Implementação do PASE
Monitorização da implementação

Fase 3: Envio bianual de relatórios de progresso

- 20% CO2 até 2020
10

Valores estimados
no PASE
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

1 011 280 MWh/ano
ENERGIA RENOVÁVEL

66 690 MWh/ano
7 000 000 €/ano
346 950 ton.
CO2e/ano

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A

infraestrutura de Iluminação
Pública (IP) assume uma im-

portância elevada para os municípios, quer do ponto de vista
do consumo energético, assim
como do bem-estar social, tendo em conta a importância da IP
para a sustentabilidade do território.
A Energaia desenvolveu vários
projetos nesta infraestrutura,
desde projetos-piloto que demonstraram a existência de tec-

Em 2018 e 2019 a Energaia apoiou
os municípios do seu território no
estudo de soluções eficientes e preparação de candidaturas em iluminação pública
ao NORTE 2020 num valor de financiamento
de 4,8 milhões de euros, a acrescentar aos
1,77 milhões de euros obtidos em candidaturas ao POVT Programa Operacional Temático
Valorização do Território em anos anteriores.

nologias que permitiram a redução substancial dos consumos
de energia, assegurando a manutenção dos níveis de serviço
esperados pelos cidadãos, passando por sistemas de controlo
e monitorização, até ao apoio
aos municípios na obtenção de
financiamento para a renovação
desta infraestrutura com as últimas soluções de iluminação eficiente.

Poupanças
estimadas
10,75
GWh/ano
1 700 000
€/ano
3 870 ton.
CO2e/ano
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CANDIDATURAS DE PROJETOS

D

esde a sua génese em 1999, a Energaia estipulou como prioridade a participação em projetos nacionais e internacionais,

financiados pelos mais diversos mecanismos, considerando que
os seus objetivos primordiais coincidem com o desenvolvimento
de ações de relevo para a sustentabilidade dos territórios, pelas
redes de conhecimento e de troca de experiências que se montam.
No sentido de assegurar o financiamento e garantir o sucesso
destes projetos e colaborações, a Energaia assumiu um compromisso permanente com a prospeção e captação de novos fundos
e mecanismos para operacionalizar a inovação em energia e sustentabilidade no território.

Entre os projetos aprovados resultantes de candidaturas promovidas pela Energaia, destacam-se o
ELENA (European Local Energy Assistance) em Vila
Nova de Gaia, o Gaiaglobal pelo Programa Operacional Sociedade do Conhecimento, Energyprofiler do Plano de Promoção da Eficiência no Consumo (PPEC),
várias reabilitações energéticas no âmbito do ON.2,
Fundo de Eficiência Energética e NORTE 2020.
Entre os projetos de investigação e colaboração

Poupanças
estimadas
14,34
GWh/ano
3.800.000
3
800 000
€/ano

em parcerias, destacam-se o Mi Ciudad AC2 pelo
SUDOE INTERREG IV B, o BELIEF pelo Intelligent

Energy Europe e mais recentemente o Ponto Energia
pelo Horizonte 2020.
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22 068 ton.
22.068
CO2e/ano

AUDITORIAS E AVALIAÇÕES

DO DESEMPENHO ENERGÉTICO

O

Poupanças
estimadas

s benefícios da implementação de procedimentos sis-

temáticos com objetivo de
obter conhecimento ade-

2,05
GWh/ano

quado sobre as características do consumo
energético de um edi-

345 000
€/ano

fício ou infraestrutura
consumidora de energia, orientaram várias
iniciativas da Energaia

1 500 ton.
CO2e/ano

com os seus associados, empresas e outras
entidades no território,
na qual se identificaram e
quantificaram várias oportunidades de melhoria do desempenho energético.

No âmbito de uma auditoria energética realizada às instalações de uma ETAR em Vila Nova de Gaia, enquadrada no Sistema de Gestão
dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE),
foram identificadas medidas de eficiência
energética com redução de 119,2 tep/ano,
670,3 ton.CO2e e poupanças 148 669 €/ano.

A avaliação do desempenho abrangeu vários edifícios, incluindo administrativos,
escolas, pavilhões, piscinas, estações de
tratamento de água, entre outros, permitindo identificar e implementar várias melhorias de eficiência energética em sistemas de
iluminação, aquecimento e arrefecimento,
bombagem, águas quentes sanitárias, biomassa, compensação de fator de potência e
produção de energia renovável de fonte solar térmica e fotovoltaica.
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ESCOLAS SUSTENTÁVEIS

A

s escolas estão no epicentro do processo de aquisição de conhecimento e
modelação de comportamentos, constituindo-se como pilares essenciais

da sustentabilidade. Foram alvo de várias avaliações energéticas por parte da

Energaia, nas quais foram identificadas medidas de melhoria
do desempenho energético e hídrico que culminaram na elaboração de planos de ação para a eficiência.
A Energaia participou igualmente em iniciativas de sensibilização e educação ambiental como o Eco-Escolas,

Poupanças
estimadas
0,56
GWh/ano
150 000
€/ano

programa europeu promovido em Portugal pela
ABAE – Associação da Bandeira Azul da Europa e o projeto Escolas Sustentáveis, que
englobou princípios de Gamification num
desafio às escolas para voluntariamente
reduzirem os seus consumos de energia e
água, assim como implementarem medidas de sustentabilidade.

No ano de 2014 teve início uma ação entre
a Energaia e o Município de Santa Maria da
Feira para a promoção de um projeto-piloto
de reabilitação da escola de Canedo, de acordo com os princípios de conceção associados
ao conceito nZEB, que já permitiram obter
uma poupança na ordem dos 20 000 €/ ano,
após um investimento de cerca de 17 000 €.
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500 ton.
CO2e/ano

ESCOLAS SUSTENTÁVEIS
PROJETO
BELIEF

BUILDING IN EUROPE LOCAL INTELLIGENT ENERGY FORUMS

O

projeto BELIEF financiado pelo Intelligent Energy

A definição de seis áreas temáticas para

Europe, desenvolveu-se à escala europeia, pro-

a realização dos seminários revelou-se

movendo o conceito de “Comunidades Energetica-

uma escolha acertada, já que permitiu

mente Sustentáveis” nos quais se almejou juntar todos

concentrar esforços, possibilitando o

os atores locais de energia (decisores locais, peritos

envolvimento de decisores locais, pe-

na área, fornecedores de soluções e público em ge-

ritos na área, fornecedores de soluções

ral). Foi desenvolvido um Plano Ação para a Sustenta-

e o público em geral, com o intuito de

bilidade Energética, assente numa estrutura financeira

conjuntamente elaborarem um plano

e tecnicamente sustentada, criando Fóruns Locais de

de ação assente numa estrutura sus-

Energia em 20 comunidades de 11 países europeus,

tentada financeira e tecnicamente.

entre as quais se incluiu Vila Nova de Gaia, onde o
projeto foi promovido pela Energaia.
Teve o seu início em 2006 e término em 2008 com a
apresentação do Plano de Ação para a Sustentabilidade Energética de Vila Nova de Gaia, o qual identificou
medidas de ação para a redução do consumo energético e das emissões de Gases com Efeito de Estufa
(GEE) na área territorial de Vila Nova de Gaia.

Financiamento 38 806,24 €
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ENERGIAS RENOVÁVEIS

A

utilização de energia de fontes renováveis desempenha um

Um sistema solar térmico

papel fundamental na integração de energia sustentável no

relevante foi instalado no

território com vantagens ambientais, sociais e para a saúde, assim

Complexo de Piscinas Mu-

como na criação de oportunidades de emprego e desenvolvimento

nicipais da Granja com uma

regional.

área de captação de energia
solar de 220 m 2, que atra-

Destacam-se projetos na energia solar térmica nas Piscinas Munici-

vés do tratamento dos da-

pais da Granja e Piscinas Municipais de Vale de Cambra, o projeto

dos recolhidos do sistema

de valorização de biogás do aterro de Sermonde e o aquecimento

de aquisição de dados, veri-

de águas quentes sanitárias com biomassa em vários complexos

ficou-se que o sistema solar

desportivos, tais como o Pavilhão das Travessas em São João da

recolheu aproximadamente

Madeira.

233 kWh/ano.

O futuro também é ambicioso, com um projeto em grande escala
sobre o aproveitamento do potencial solar fotovoltaico nos edifícios públicos dos municípios, que apresentem exposição solar
adequada, passíveis de acolher sistemas de produção de energia elétrica de fonte solar com recurso a painéis fotovoltaicos, que
possam ser enquadrados no regime jurídico de Autoconsumo.
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ESCOLAS
GAIA
GLOBAL
SUSTENTÁVEIS

N

o ano de 2002, numa altura em que o
conceito de Smart City não era ainda

sequer conhecido como hoje, em todas
as suas dimensões de transversalidade,
que incluem as de suporte aos esforços
de Sustentabilidade e Transição Energética das cidades, a Energaia foi responsável pela conceção e implementação do
projeto Gaia Global, um projeto com um
total de investimento superior a 7 milhões
de euros. Este projeto, um dos primeiros
projetos de cidade digital do país, que
surge numa altura em que o smartphone
era pouco mais do que um conceito e em
que as aplicações como hoje as conhecemos eram inexistentes, foi absolutamente
pioneiro na disponibilização de serviços
ao cidadão e outros agentes da comunidade, alicerçando a sua ação em sistemas de CRM e GIS que representavam o
estado da arte da altura.

A disponibilização de ações de licenciamento urbanístico e de georreferenciação de conteúdos

online são exemplos de iniciativas pioneiras e a nível nacional, desenvolvidas no contexto deste
projeto, que lançou as bases de uma política de modernização administrativa local, com impactos
relevantes ao nível da qualidade de vida do cidadão e da sustentabilidade.
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GRI – GLOBAL REPORTING INITIATIVE

A

Global Reporting Initiative (GRI) é
uma organização que desenvolve

standards de reporte, que são utilizados
por empresas em todo o mundo, para a
realização dos seus Relatórios de Sustentabilidade. Alguns tipos de empresas, pelo seu maior impacto ambiental, são objeto do desenvolvimento de standards de
indicadores de sustentabilidade específicos da sua atividade. Este é o caso das
empresas de produção, distribuição e comercialização de energia elétrica, para as
quais foi desenvolvido o GRI Electric Uti-

lities Sector Supplement, ainda hoje utilizado por empresas de todo o mundo para
a realização dos seus relatórios de sustentabilidade.

A Energaia foi uma das organizações
que participou do grupo de trabalho
mundial, responsável pela realização
do GRI Electric Utilities Sector Sup-

plement, contribuindo assim de forma assinalável para a redução dos
impactos ambientais causados por
estas empresas em todo o mundo.
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REDES E MERCADOS DE ENERGIA ELÉTRICA

C

om o processo de liberalização do setor elé-

comerciais favoráveis e com disponibilização de in-

trico, surgiram novos desafios para todos os

formação útil para realizar uma correta gestão de

agentes do setor, em que os municípios se incluem,

energia.

com um papel relevante na exploração das redes de
distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT)

Considerando que a atividade de distribuição de

e como consumidores relevantes. As autarquias têm

energia elétrica em BT em Portugal Continental é

o apoio da Energaia nestes processos de transição e

historicamente um direito exclusivo dos municípios,

na procura das opções mais sustentáveis.

em resultado da aproximação do termo dos contratos de concessão, com duração de 20 anos, assim

No tema da comercialização, em resultado do pro-

como de alterações da legislação do setor relativas

cesso de extinção das tarifas reguladas de venda a

à organização dos concursos de atribuição das con-

clientes finais, a Energaia tem colaborado com os

cessões municipais de distribuição de energia elé-

municípios na elaboração de procedimentos con-

trica em BT, a Energaia continua a apoiar os seus

cursais de aquisição de energia em mercado libe-

associados no processo de definição das melhores

ralizado, que incluam informação precisa sobre os

opções estratégicas, relativamente à exploração

históricos de consumos e um conjunto de critérios

das suas redes de distribuição de energia elétrica

técnicos importantes para a obtenção de condições

em baixa tensão.

Clientes
em BT

Produção

Rede de
Transporte

Rede de
Distribuição

Clientes em AT e MT

Comercialização
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