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MENSAGEM DO PRESIDENTE  

O esforço que tem de ser feito para alterarmos o atual paradigma social, económico e ambiental 

que vivemos convoca todos os cidadãos, mas também às instituições e empresas de todos os 

setores sejam eles públicos ou privados. Há um papel a desempenhar por todos porque quando 

se trata de alterações de paradigmas, estes só poderão ter sucesso quando o envolvimento é 

transversal. 

Nos últimos anos a perceção de que ao nada fazermos o caminho será de uma muito provável 

catástrofe mundial, conjugado com a noção de uma cada vez maior falta de tempo para inverter 

a situação tem servido para alertar e consciencializar até o cidadão mais desatento.  

Apesar do Acordo de Paris, hoje sabemos que as emissões de CO2 continuam a crescer, estamos 

no momento de agir, de olharmos ao que cada um individualmente ou em conjunto como 

instituições ou empresas conseguimos fazer.  

A Agência de Energia do Porto tem felizmente nos seus associados muitas dessas instituições e 

empresas que entendem bem a urgência em que vivemos, o que tem permitido alavancar a sua 

atividade. Ao agregar forte conhecimento em áreas chave em termos de sustentabilidade, tem 

sabido ajudar os seus associados a desenhar estratégias, a implementar estudos e projetos que 

permitem o território de 1,2 Milhões de habitantes caminhar para metas mais ambiciosas.  

Hoje percebemos que a estratégia que temos seguido nos últimos anos tem sido a correta 

quando decidimos trabalhar olhando ao potencial do nosso território, nomeadamente com os 

Municípios, focando no tema da energia enquanto consumidores como era habitual, mas 

colocando o tema da produção de energia como um foco de atividade. Essencialmente 

percebendo que temos uma grande responsabilidade na quantidade de energia que 

consumimos no nosso território, área onde a Agência tem o papel de ajudar os associados a 

consumir menos e de forma mais eficiente e a induzir politicas que possam levar os seus 

habitantes a seguir esse caminho de eficiência, mas também ao apostarmos na produção de 

energia onde há enormes oportunidades e um longo caminho a percorrer mas com esperança 

que as recentes alterações legislativas, nomeadamente sobre as comunidades energéticas, 

possam contribuir para se avançar a outra velocidade.  

Após anos de atraso na aplicação das verbas destinadas à eficiência energética na região, e 

apesar das alterações sofridas que fizeram cair alguns projetos, estamos esperançados que 2020 

seja o ano da sua materialização dos projetos que pela sua dimensão terão forte impacto. 
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Queremos continuar a tirar partido das sinergias entre associados, do conhecimento acumulado 

fruto dos muitos projetos em que estamos envolvidos, da replicação dos projetos no terreno 

permitindo que estes se estendam por todo o território de atuação alavancando o seu impacto. 

A Agência de Energia está fortemente empenhada nos projetos que se propõe executar para 

2020 e em conseguir financiamento para outros acreditando que podem ajudar a região da 

AdEPorto a contribuir ativamente para as metas nacionais ambicionando ser um farol de 

políticas que induzam a transformação que necessitamos.   

   
 

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 seu financiamento é assegurado pelas quotas dos Associados, por projetos cofinanciados, 

nacionais e europeus e por prestações de serviços. Pela atual estratégia, a Agência tem vindo 

gradualmente a aumentar o seu financiamento através das duas últimas formas.  

A AdEPorto conta com 31 Associados: 10 Municípios da AMP-ND e 21 instituições, privadas e 

públicas, de diferentes setores de atividade, desde fornecedores de serviços energéticos, 

grandes utilizadores de energia, associações de cariz profissional e representativas dos 

consumidores, até instituições científicas ou do sistema de inovação da esfera universitária, 

atuando num território com mais de 1.100.000 habitantes e 950 km2. 

A estrutura técnica é atualmente composta por três engenheiros mecânicos, dois engenheiros 

eletrotécnicos e uma engenheira do ambiente. Prevê-se em 2020 a contratação de mais um 

quadro técnico para reforçar a estrutura de recursos humanos permitindo, desta forma, 

aumentar a sua atividade junto dos seus Associados, nomeadamente através de uma maior 

participação conjunta em projetos europeus. 

 

2. NOTA INTRODUTÓRIA 

O Plano de Atividades e Orçamento da AdEPorto para 2020 é, mais uma vez, um plano de 

continuidade do trabalho desenvolvido durante os anos anteriores apresentando alguns novos 

desafios. 

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

orientação estratégica para 2020, apresentadas com maior detalhe ao longo do presente 

documento. 

O Relatório Anual de Energia e Emissões 2020 será publicado para cada Município Associado 

até ao final do primeiro semestre de 2020. Este documento é essencial para a identificação das 

metas a atingir, definição de prioridades de intervenção bem como para a monitorização das 

medidas já implementadas. Servirá também para acompanhar as medidas previstas nos Planos 
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de Ação para a Energia Sustentável submetidos ao Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia, 

iniciativa europeia 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. 

Aproveitando as atividades anteriormente identificadas, a AdEPorto dará início ao 

desenvolvimento de um Plano de Energia e Clima AMP-ND, que terá como principais objetivos 

identificar e monitorizar os contributos da AMP-ND para o PNEC2030. 

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

disponibilizado a todos os Associados que assim o desejem.  

Na Iluminação Pública 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. 

Como complemento da Iluminação Pública a AdEPorto continuará a desenvolver o Plano Diretor 

de Iluminação Pública - PDIP para cada Município Associado, que se tornará numa 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. 

Para além disso, a AdEPorto prosseguirá o seu trabalho no domínio da geração descentralizada 

de energia elétrica de base renovável, prevendo lançar durante o primeiro semestre o projeto 

Porto Solar Metropolitano para os edifícios dos seus Associados. 

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

serão incrementados, 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 muito abordado. 

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

dos contratos de concessão por forma a apoiar os Municípios Associados nas futuras decisões. 

No que concerne a projetos financiados por Fundos Nacionais, será dada continuidade no apoio 

às Candidaturas ao POSEUR, Fundo Ambiental e Fundo de Eficiência Energética. Para além de 

dar continuidade aos projetos europeus em curso, a AdEPorto procurará fortalecer a rede de 

parcerias internacionais, prevendo-se participar em novas candidaturas do programa 
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Horizonte2020 e Interreg.  

A AdEPorto em 2020, conforme também reforçado pela recente publicação do Decreto-lei 

162/2019, irá continuar a explorar as possibilidades e oportunidades relacionadas com a criação 

de Comunidades Energéticas no território da AMP-ND. 

O tema da Pobreza Energética, cada vez mais atual e premente, será em 2020 abordado na 

AdEPorto no âmbito de um projeto Horizonte2020 que se prevê receba aceitação, bem como 

num outro projeto a lançar com recurso a fundos de financiamento nacionais, com objetivo da 

sua mitigação no território da AMP-ND. 

Serão também iniciados projetos de grande valia para os Municípios Associados, como o apoio 

na definição de Incentivos à Valorização Energética, através da criação de ferramentas de 

política energética que contribuam para a transição energética, e a criação de um Observatório 

para a Sustentabilidade, que permitirá avaliar a evolução da valorização energética do parque 

edificado da AMP-ND.  

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. 

 

3. COMUNICAÇÃO 

A área de Comunicação, transversal a todas as atividades da AdEPorto, tem 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 2020 manteremos a presença na internet, através do site institucional e redes sociais, 

comunicando sempre 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 tornando-a num veículo de 

comunicação das atividades da AdEPorto e dos Associados. 
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Sessões de Conhecimento 

A AdEPorto irá, em 2020, organizar Sessões de Conhecimento para promoção e diálogo entre 

especialistas, fomentando a disseminação de informação, conhecimento e experiência pelos 

Associados e público em geral. Entre os temas previstos, destacamos “Poluição Luminosa na 

Iluminação Pública e Privada”, “Planos Diretor de Iluminação Pública”, “ISO 50001”, “Contratos 

de Desempenho Energético”, “Modelos de Financiamento”, entre outros.  

Reuniões Técnicas 

Em resultado de uma atividade cada vez mais próxima com os Municípios Associados, a 

frequência das reuniões aumentou em várias áreas de atuação, relativas a vários projetos 

específicos e trabalhos em desenvolvimento. A AdEPorto manterá em 2020 o formato de 

reuniões lançado já em 2018 e que tem como principal objetivo a apresentação geral dos temas 

em desenvolvimento pela Agência, aberta aos interlocutores dos Municípios nas mais variadas 

áreas. 

Este formato de reuniões permite uma abordagem mais livre de diversas temáticas e 

preocupações, que facilita a identificação de necessidades de apoio e oportunidades de 

colaboração que a AdEPorto poderá alavancar, até pela interação com os vários Associados, 

podendo resultar, por exemplo, na promoção conjunta de candidaturas a fundos de 

financiamento. 

Encontro Anual   

A AdEPorto prevê a promoção e organização de um evento anual de cariz internacional que 

reúna diversos especialistas e permita partilhar diferentes realidades. Os temas em análise para 

o evento de 2020 são, “Comunidades Energéticas”, “Mobilidade Elétrica” ou “Light, Life & City 

– A Cidade Visível” (evento previsto para 2019, mas não realizado). 

 

4. PARTICIPAÇÕES INSTITUCIONAIS 

RNAE – Associação das Agências de Energia e Ambiente 

A AdEPorto manterá em 2020 a colaboração com a RNAE, quer como Associado quer como 

membro da Direção. 
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Em 2020, em termos da colaboração enquanto parceiro local da RNAE para a implementação de 

projetos financiados, a AdEPorto continuará a apoiar projetos resultantes de medidas 

financiadas, nomeadamente na expectativa do que venha a ser previsto pelo Plano de Promoção 

da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica (PPEC), recentemente em consulta pública. 

Energy Cities 

A Energy Cities é uma plataforma europeia 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.  

Em 2020, a AdEPorto manterá a ligação com a 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.  

Associação Portuguesa de Viaturas Elétricas 

A mobilidade elétrica tem vindo a ser cada vez mais considerada em termos do planeamento 

urbano e naquilo que as infraestruturas necessárias representam para a utilização da Cidade.  

A AdEPorto, em apoio nesta temática aos seus Municípios Associados, e procurando estar atenta 

às dinâmicas em formação ao nível nacional e internacional tornou-se Associado da Associação 

Portuguesa de Viaturas Elétricas (APVE) pretendendo em 2020 continuar a usufruir das mais 

valias desta associação, prevendo em 2020 dinamizar um evento de sensibilização para a 

temática da mobilidade elétrica em conjunto com a APVE. 

LUCI ASSOCIATION 

A LUCI Association - Lighting Urban Community International é uma associação que potencia o 

encontro e partilha de boas práticas entre os seus membros, disponibilizando conhecimento do 

estado da arte das práticas e da tecnologia ligada com a iluminação. 

A AdEPorto constituiu-se como Associado em 2019, prevendo-se em 2020 reforçar a sua 

participação e competências com o objetivo de apoiar os Municípios Associados sobre a 

temática da iluminação urbana, pública e exterior, nomeadamente através dos PDIP ou 

intervenções na Iluminação Pública e Arquitetural.  
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5. ATIVIDADES 

Relatório Anual de Energia e Emissões 

A AdEPorto iniciou em 2017 a emissão, com periodicidade anual, do Relatório Anual de Energia 

e Emissões (RAEE), transversalmente para os seus Municípios Associados. Contando com a 

disponibilidade da totalidade da informação de base necessária, prevê-se a emissão do 

RAEE2020 até ao final do primeiro semestre de 2020. Será também continuado o esforço para 

que o RAEE seja cada vez mais uma ferramenta de sensibilização o mais abrangente possível 

para a população em geral. Neste sentido, pretende-se também que em 2020 os RAEE passem 

a estar livremente disponíveis nas páginas da internet dos Municípios Associados, bem como no 

site da AdEPorto. 

Os RAEE representam uma forma sistemática e coerente de caraterização da utilização de 

energia e das emissões decorrentes, no território da AMP-ND, sendo elaborados segundo uma 

metodologia comum com base nas mesmas fontes de informação. A possibilidade deste ponto 

de situação anual permite aos Municípios o acompanhamento de tendências, solidificando a 

base para a definição de políticas para a sustentabilidade energética. 

O RAEE enquanto inventário de utilização de energia e emissões constitui também um dos 

requisitos de adesão ao Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia, bem como possibilita a 

adesão a iniciativas como o Carbon Disclosure Project (CDP). Importa também referir que uma 

vez estando em execução os Planos submetidos pelos Municípios ao Pacto dos Autarcas para o 

Clima e Energia, os RAEE são uma ferramenta de monitorização anual dos efeitos da 

implementação das medidas, também necessária no âmbito dos reportes obrigatórios. 

Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia 

A integração dos Municípios na iniciativa europeia Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia 

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 trará uma visão coesa, entre pares, enquanto unidades distintas e claramente 

identificadas dentro de um território metropolitano que representa cerca de 15% da população 

nacional. 
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De referir também a visibilidade que a iniciativa do Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia 

tem a nível internacional e junto da própria Comissão Europeia, oferecendo esse mesmo 

destaque aos Municípios e Cidades signatárias.  

A importância do tema da sustentabilidade energética, e da emergência climática que se 

atravessa, tem vindo a ser continuamente vincada nas políticas que emanam da Comissão 

Europeia, bem como no planeamento do ciclo de financiamento que se segue ao Horizonte 

2020. No âmbito do financiamento, o trabalho desenvolvido em sequência da adesão ao Pacto 

prepara os Municípios com uma base sólida e coerente que permitirá um acesso mais facilitado 

a fundos na área da sustentabilidade energética, sendo previsível que, à imagem do que já tem 

acontecido, ter um Plano de Ação para a Energia Sustentável seja cada vez mais um critério de 

valorização e mesmo de admissão para determinadas linhas de financiamento. Este vem sendo 

o caso em avisos do Horizonte2020 no âmbito das Smartcities, sendo expectável que a adesão 

ao Pacto, bem como o cumprimento dos Planos definidos, venha a ser cada vez mais 

determinante no acesso a fundos europeus, e mesmo nacionais. 

A AdEPorto está a acompanhar os processos dos Municípios do Porto, Maia, Matosinhos e 

Valongo junto do Pacto dos Autarcas para o Clima e Energia, quer no apoio à adesão e produção 

da documentação necessária, quer na monitorização dos processos em curso, sendo que em 

2020 prevê estender este apoio aos Municípios de Gondomar, Paredes, Trofa e Vila do Conde. 

Plano Energia e Clima 2030 AMP-ND 

O Plano Nacional Integrado Energia e Clima 2030 (PNEC2030) define as linhas estratégicas para 

o período 2021-2030, com vista ao objetivo nacional de neutralidade carbónica em 2050, tendo 

nacionalmente sido escolhidos os 8 objetivos abaixo para o horizonte 2030: 

1. Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa; 

2. Dar prioridade à eficiência energética; 

3. Reforçar a aposta nas energias renováveis e reduzir a dependência energética do país; 

4. Garantir a segurança de abastecimento; 

5. Promover a mobilidade sustentável; 

6. Reduzir a intensidade carbónica na agricultura e potenciar o sequestro de carbono; 

7. Desenvolver uma indústria inovadora e competitiva; 

8. Garantir uma transição justa, democrática e coesa. 

Tendo em vista os objetivos apontados, o PNEC2030 pretende atingir uma redução de emissões 

de GEE de 45-55% em 2030 (face aos valores de 2005), representando um valor mais ambicioso 
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do que o inscrito pela Comissão Europeia no Pacote “Clean Energy for All Europeans” (que 

contém um objetivo de 40% de redução a 2030). 

Em 2020, e em linha com a publicação do PNEC2030, a AdEPorto irá criar um Grupo de Trabalho, 

constituído pelos Municípios Associados e entidades de referência da Academia e setor 

Empresarial, que terá como missão preparar e monitorizar os contributos da AMP-ND para o 

PNEC2030. 

Este trabalho permitirá também à AMP-ND assumir a sua liderança e responsabilidades para a 

sustentabilidade energética, mantendo um acompanhamento próximo da evolução nacional e 

das linhas de política produzidas, estando ao mesmo tempo preparada para aceder aos 

instrumentos necessários e que venham a ser criadas para a prossecução do PNEC2030. 

Pela sua preponderância na utilização global de energia, a AMP-ND terá um papel 

profundamente ativo na transição energética contribuindo para a implementação e 

cumprimento das metas PNEC2030. 

Observatório de Energia 

O Observatório de Energia iniciou a sua implementação num projeto piloto no Município do 

Porto tendo já produzido os primeiros resultados, com recomendações para redução de custos 

operacionais e apoio na identificação de situações anómalas relacionadas com a utilização e 

faturação de energia. 

Ao nível do funcionamento do Observatório de Energia, a gestão da plataforma será assegurada 

pela AdEPorto, sendo atribuído a cada entidade acessos multi-perfil exclusivos.  

De realçar que, pelo valor identificado por parte de vários atores do setor da energia, a AdEPorto 

tem podido contar com o apoio ao desenvolvimento do Associado EDP Distribuição, enquanto 

operador da Rede de Distribuição em Baixa Tensão, bem como de vários comercializadores de 

energia em mercado liberalizado. 

Será ainda importante vincar que, para o melhor funcionamento do Observatório de Energia, é 

necessário que nos novos contratos de fornecimento de energia a serem realizados pelas 

entidades sejam incluídas as especificações que a AdEPorto tem produzido e que garantem uma 

operacionalidade da plataforma sem interrupções devidas a dificuldades no envio da 

informação por parte dos diferentes comercializadores. 

Em 2020, esta plataforma estará disponível a todos os Municípios, e demais Associados, para 

que todos possam usufruir de um serviço que tem surgido como uma necessidade pelas várias 

funcionalidades que apresenta e com um custo por instalação que se prevê reduzido. Pelo 
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interesse já demonstrado por outras entidades associadas, como por exemplo a APDL e ISEP, 

serão iniciadas no início de 2020 sessões de formação nos Municípios e demais Associados que 

demonstrem a vontade de utilizar esta ferramenta. Da mesma forma existe a abertura, e a 

intenção demonstrada por entidades não associadas à AdEPorto, em puder usufruir do 

Observatório de Energia, pelo que esta possibilidade será criada para se estender o potencial de 

redução de utilização de energia o mais possível ao território da AMP-ND. 

Iluminação Pública 

O desenvolvimento da tecnologia LED, associado também a uma descida dos preços, tem criado 

um aumento da aptidão para a implementação de projetos de eficiência energética na 

Iluminação Pública, seja por utilização de fundos próprios, recurso a fundos de financiamento 

como o Norte2020 ou ao modelo Eco.ap (contrato de desempenho energético). 

A AdEPorto tem apoiado em vários estudos, na preparação de procedimentos contratuais e em 

candidaturas a avisos de financiamento, para a remodelação LED dos sistemas de Iluminação 

Pública. Este trabalho tem sido realizado, nomeadamente, em Municípios como o Porto, 

Matosinhos, Póvoa de Varzim e Trofa (em candidaturas Norte2020 e investimento com fundos 

próprios) bem como nos Municípios da Maia, Vila do Conde e Trofa (na vertente de contratação 

de desempenho energético, Eco.ap). Este trabalho específico para cada Município, de validação 

técnica da infraestrutura instalada e das melhores soluções disponíveis, acompanhado do 

enquadramento do projeto nas especificações definidas conduz a que se otimize, caso a caso, o 

sucesso do investimento. 

De referir, no âmbito dos contratos Eco.ap, que a AdEPorto tem também participado em 

trabalhos da Comissão de Acompanhamento do Contrato necessários à verificação e garantia 

do cumprimento do desempenho previsto em sede de contratação. Relativamente ao modelo 

Eco.ap recorde-se que na implementação deste tipo de contratos o investimento para a troca 

de equipamentos é feito por uma entidade terceira que será remunerada, ao longo de um 

período 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 e que conforme 

esclarecimento do EUROSTAT, já no ano de 2017, este tipo de contratos não tem impacto nos 

limites de endividamento, não constituindo, na generalidade das situações, dívida pública. 

A AdEPorto desenvolveu em conjunto com o Município do Porto a certificação internacional 

Investor Ready, do Investor Confidence Project (ICP), para um dos seus projetos de Iluminação 
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Pública. Esta certificação foi a primeira alguma vez realizada num projeto de Iluminação Pública 

a nível mundial, sendo baseada em metodologias normalizadas e reconhecidas que permitem 

aumentar o sucesso na “bancabilidade” dos mesmos, reduzindo o risco de investimento para 

potenciais financiadores. Com base nesta experiência a AdEPorto é reconhecida como Project 

Developer pelo ICP, estando pronta para preparar projetos para esta certificação, o que potencia 

o sucesso das operações, nomeadamente as destinadas a contratação Eco.ap. 

Em 2020 a AdEPorto prestará este apoio aos demais Municípios Associados, para a 

concretização de projetos cujas mais valias são já verificáveis no terreno nas diversas 

remodelações entretanto realizadas a nível nacional. Também em 2020 prevê-se o arranque do 

acompanhamento dos projetos cuja implementação será iniciada, como por exemplo, no caso 

do Município do Porto e dos projetos Eco.ap entretanto desenvolvidos com Municípios 

Associados. 

Plano Diretor de Iluminação Pública - PDIP 

O PDIP é um documento 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 dotando os Municípios de estratégias para uma 

iluminação pública eficaz, eficiente e com preocupações pelos impactos ambientais conhecidos 

e prospetivos da luz artificial. Neste sentido, são realizados diversos estudos no que diz respeito 

à hierarquia viária, cadastro de iluminação, qualificação do solo, brilho do céu noturno, entre 

outros, de modo a compreender as diferentes necessidades e limites de iluminação, motivando 

também 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. Esta abordagem usada na realização do PDIP subentende e 

privilegia uma interação muito próxima com os Municípios ao longo do processo que, dada a 

sua multidisciplinaridade, faz também com que a AdEPorto tenha criado um grupo de trabalho 

que inclui outras entidades e personalidades com profunda prática e conhecimento nos temas 

envolvidos. 

Importante ainda referir que 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 
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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. 

A AdEPorto está a concluir os PDIP para os Municípios da Maia, Matosinhos e Vila do Conde, 

prevendo em 2020 iniciar o desenvolvimento do PDIP dos Municípios da Trofa, Paredes, Póvoa 

de Varzim e Gondomar. 

Também em 2020 será enviado transversalmente para os Municípios Associados um documento 

prévio e orientador com os principais parâmetros a utilizar em projetos de Iluminação Pública 

Viários e de Jardins. A informação constante deste documento resulta de uma validação, junto 

dos Municípios Associados, das suas estratégias e necessidades para esta infraestrutura bem 

como dos requisitos constantes em documentos normativos em vigor, incluindo as 

recomendações da EDP Distribuição, constituindo desde logo uma ferramenta útil na 

preparação de intervenções de novas instalações, renovações e manutenções da IP, na 

interação quer com privados quer com o atual operador de rede.  

Porto Solar Metropolitano 

Dando sequência ao projeto desenvolvido para o Município do Porto (PV Porto), será lançado 

em 2020 o projeto Porto Solar Metropolitano que irá permitir aos Municípios Associados e a 

outras entidades participantes, a implementação de sistemas de produção de energia renovável 

fotovoltaica em regime de autoconsumo sem a realização de qualquer investimento próprio. 

O projeto PV Porto desenvolvido pela AdEPorto consiste na instalação de sistemas fotovoltaicos 

para geração de energia elétrica para autoconsumo em edifícios sob gestão da autarquia. Este 

projeto prevê a instalação de 1MWp em sistemas fotovoltaicos, num investimento de cerca de 

1 M€ em vários edifícios municipais, maioritariamente escolas, representando uma redução de 

utilização de energia da rede de 27% num total de 1,5 GWh/ano de energia elétrica, 

correspondendo a mais de 500 tCO2 por ano de redução de emissões. Foram também 

consideradas sinergias com a mobilidade elétrica sendo paralelamente instalados carregadores 

para veículos elétricos em alguns dos edifícios, o que permitirá que os veículos aí parqueados 

possam carregar com base em eletricidade 100% renovável. 

Em 2019 foram concluídos os estudos técnicos e de viabilidade de financiamento do projeto 

Porto Solar Metropolitano com vista a maximizar o potencial de implementação de cada sistema 

e a agilizar os procedimentos contratuais, estando previsto em 2020 o lançamento dos 

procedimentos necessários à sua implementação. 
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A atual configuração deste projeto aponta para a instalação de 5 MWp de sistemas fotovoltaicos 

nos 17 Municípios da Área Metropolitana do Porto, resultando numa redução anual estimada 

de custos operacionais de cerca de 1 M€, através da geração anual de 7,5 GWh de energia 

elétrica de fonte renovável resultando numa redução anual de emissões de GEE de 2.750 

toneladas. Este projeto foi inicialmente pensado e dimensionado para os Municípios da AMP, 

mas dado o potencial que lhe tem sido identificado já suscitou o interesse de outras entidades. 

Recorde-se que o Projeto Porto Solar Metropolitano é dinamizado conjuntamente pela 

AdEPorto e Energaia, conferindo lhe um âmbito Metropolitano, pretendendo tirar partido desta 

dimensão para conseguir soluções de custo mais reduzido tendo em conta o volume de 

potenciais sistemas a instalar representado pela totalidade do território, sendo ainda as 

Agências responsáveis pela gestão do projeto, preparação e lançamento de concursos 

necessários. 

Este projeto irá permitir resultados positivos, não só em termos de operação das infraestruturas 

e redução de custos com energia, mas também pelo seu contributo para a redução de emissões 

de GEE dos Municípios Associados e restantes entidades, contribuindo também para os 

objetivos definidos nos Planos de Ação para a Sustentabilidade Energética e no PNEC2030. 

Habitação A+ 

Com base nas experiências de sucesso desenvolvidas nos Municípios do Porto, Matosinhos e 

Maia, a AdEPorto pretende, em 2020, dar sequência nos demais Municípios Associados ao 

projeto Habitação A+. 

Este projeto é desenvolvido de forma bastante direta com o cidadão, no sentido da adoção de 

novos comportamentos na utilização de energia e água nas habitações, produzindo ao mesmo 

tempo resultados de interesse para os Municípios Associados, visto ter vindo a ser desenvolvido 

junto de complexos de Habitação Social. 

Os resultados obtidos e o interesse gerado levaram ao arranque da criação de uma ferramenta 

a disponibilizar na página da internet da AdEPorto que permita o acesso gratuito e generalizado 

aos cidadãos interessados. O desenvolvimento desta ferramenta será continuado no decorrer 

de 2020. 
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Mobilidade e Transportes 

A transição para a mobilidade elétrica envolve um conjunto de âmbitos alargado, desde o 

infraestrutural, conjugando redes de energia e utilização de espaço público, até ao 

comportamental relacionado, por exemplo, com as perspetivas de adesão a este modo e às 

expectativas em termos de possibilidades de carregamento em meio urbano. 

A rápida evolução em termos de soluções de armazenamento e a criação de comunidades 

energéticas criam também oportunidades que devem ser enquadradas e interligadas com a 

mobilidade elétrica, podendo permitir equacionar novos modelos de negócio e financiamento 

que poderão trazer benefícios cruzados, por exemplo entre a mitigação da pobreza energética 

e a viabilização da mobilidade elétrica mais generalizada. 

Dado o potencial contributo da mobilidade elétrica para a redução das emissões de GEE nos 

territórios, bem como para a melhoria da qualidade do ar do ponto de vista local, a AdEPorto irá 

em 2020 continuar o apoio aos Municípios Associados que pretendam implementar Planos para 

a Mobilidade Elétrica, tendo por base competências desenvolvidas 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. 

Em 2020 será reforçada a interação com a APVE, da qual a AdEPorto é Associada, bem como 

com outras instituições de referência na região, para a exploração de novas possibilidades e 

oportunidades para mobilidade nas Cidades. 

Com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2019, de 2 de Agosto foi 

aprovada a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030 (ENMAC2020-2030), 

pretendendo estimular a mobilidade ativa ciclável enquanto efetiva alternativa ao transporte 

individual motorizado. A ENMAC2020-2030 prevê um conjunto alargado de ações e incentivos, 

incluindo financeiros, para a sua implementação, pelo que em 2020 a AdEPorto irá acompanhar 

este processo, em interlocução com os pontos focais identificados, para explorar reais 

oportunidades para a efetiva implementação desta alternativa de mobilidade ativa. 

Educação para a Sustentabilidade Energética 

A AdEPorto irá continuar a desenvolver, em articulação com os Municípios Associados, ações de 

sensibilização dirigidas ao público em geral (p. ex. pela participação em seminários e 

conferências), a faixas específicas da população (p. ex. como no caso do Projeto Habitação A+) 
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ou ainda diretamente para técnicos e interlocutores municipais (p. ex. as Sessões de 

Conhecimento dinamizadas pela AdEPorto). Pretende-se com estas atividades aumentar a 

consciencialização para a Sustentabilidade Energética, concorrendo também para a maior 

qualidade de vidas das populações dos Municípios Associados. 

Também nesta vertente, mas mais vocacionada para a redução de utilização de energia em 

instituições que funcionam em edifícios (p. ex. IPSS), a AdEPorto irá em 2020 lançar uma 

formação de boas práticas vocacionada para os colaboradores destas mesmas instituições.  

Com base em experiências semelhantes levadas, tem sido patente o potencial de redução de 

utilização de energia através destas formações que pretendem sensibilizar os colaboradores 

para ações simples que podem implementar no seu dia-a-dia. 

Rede de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão 

A AdEPorto, em 2020, irá continuar a apoiar a Área Metropolitano do Porto na análise detalhada 

deste tema, pretendendo também reforçar o acompanhamento dos Municípios Associados na 

gestão e monitorização dos contratos de concessão em vigor, avaliando cenários e implicações 

dos futuros modelos de negócio na gestão da Iluminação Pública pelos Municípios. 

Neste processo é importante relevar o papel de focalização e interligação assumido pela 

AdEPorto no seu território, em próxima articulação com a Energaia, AMP e o atual operador da 

rede de distribuição, a EDP Distribuição.  

De recordar que o contexto das Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão 

passou em 2019 pela suspensão dos concursos públicos para as novas concessões, tendo sido 

solicitado pelo Governo uma reanálise estratégica e tecnológica para estas infraestruturas, e 

que se aguarda para o final do primeiro semestre de 2020. Em sequência deste novo estudo são 

esperados desenvolvimentos para os quais a AdEPorto se mantém atenta e preparada para dar 

a mais rápida resposta aos Municípios Associados. 

Ainda dentro do tema das Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão, a AdEPorto 

identificou como prioridade para a gestão do território a informação relativa à distribuição de 

energia elétrica, ao nível dos Postos de Transformação. Em colaboração com o Associado EDP 

Distribuição foi disponibilizada informação que permitirá identificar, expectavelmente, ao nível 

da freguesia os valores de energia elétrica distribuída. 

Em 2020 a AdEPorto, em parceria com as instituições académicas, concluirá o tratamento desta 

informação que permitirá uma análise mais detalhada das dinâmicas territoriais, no que diz 

respeito à utilização de energia elétrica, permitindo aferir impactos, como por exemplo, 
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decorrentes de alterações de nível de eficiência energética do edificado, variações demográficas 

ou padrões de utilização de energia. A análise desta informação será ainda interessante em 

conjunto com o referido Observatório para a Sustentabilidade bem como base para um melhor 

planeamento de possíveis Comunidades Energéticas. 

Prestação de Serviços - Consultadoria 

A AdEPorto irá em 2020 continuar a prestar serviços de consultadoria em várias áreas 

relacionadas com a sua atuação. Neste sentido têm vindo a ser desenvolvidos serviços, como 

por exemplo, de apoio ao desenvolvimento de projeto de execução para a garantia da eficiência 

energética, auditoria e proposta de melhorias em instalações de caráter industrial, cadastro de 

infraestruturas, certificação e melhoria da eficiência energética de edifícios, apoio à análise de 

questões jurídicas e financeiras com implicações em infraestruturas/utilização de energia ou a 

preparação e realização de sessões de formação em temáticas relativas à energia. 

A AdEPorto desenvolve estas ações assegurando a qualidade das soluções encontradas, sempre 

na perspetiva da mais valia para as entidades que apoia, quer por via do conhecimento técnico 

acumulado, quer da independência da AdEPorto relativamente às soluções apresentadas pelo 

mercado.  

A AdEPorto poderá prestar diretamente estes serviços, bem como ser apenas consultor 

especializado dos Associados para a contratação dos mesmos. 

Auditorias a Edifícios Municipais 

Em 2020 a AdEPorto irá iniciar uma campanha de auditorias energéticas transversal a edifícios 

dos Municípios Associados. A seleção dos edifícios a auditar terá por base os resultados do 

Observatório de Energia, implementado pela AdEPorto, e também as prioridades estratégicas 

dos Municípios, tendo em conta as fontes de financiamento disponíveis. 

Estas auditorias pretenderão identificar oportunidades de melhoria no desempenho energético 

destes edifícios e, ao mesmo tempo, reduzir custos de operação e impactos ambientais, com 

base em medidas que podem ser se necessidade de investimento até a medidas que necessitem 

de alterações infraestruturais e ou de equipamentos. 
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Candidaturas – Fundos Nacionais 

A AdEPorto tem vindo a prestar apoio ao nível de fundos de financiamento nacionais, desde na 

disseminação dos aspetos mais relevantes, passando pelo esclarecimento pontual de dúvidas 

dos potenciais beneficiários, até à realização do trabalho técnico necessário à efetiva submissão 

de candidaturas a fundos como Norte2020, Fundo Ambiental e Fundo de Eficiência Energética.  

Relativamente a candidaturas submetidas ao Norte2020, e aprovadas, entretanto, pretende-se 

em 2020 fazer o acompanhamento da sua implementação tendo também em vista a 

obrigatoriedade da monitorização ex-post contida no Aviso que regeu as candidaturas. 

Em 2020 será expectável a continuidade de novos Avisos para disponibilização de financiamento 

visto a sustentabilidade energética ser um tema cada vez mais relevado pela Comissão Europeia, 

bem como nos objetivos Nacionais que têm vindo a ser definidos, no âmbito do Plano Nacional 

de Energia e Clima 2030 (PNEC2030) e no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 

(RNC2050). Pretende-se também continuar o apoio prestado a IPSS, bem como a outras 

entidades que se venham a enquadrar em futuros Avisos. 

No âmbito do PPEC (Plano de Promoção na Eficiência no Consumo de Energia), em sequência 

dos projetos que têm vindo a ser desenvolvidos neste programa e da consulta pública realizada 

em Setembro de 2019 relativamente às regras a adotar no âmbito deste programa, aguarda-se 

com expectativa a abertura de possibilidades de financiamento para as quais a AdEPorto se 

encontra preparada com alguns projetos para candidatar. 

Candidaturas – Fundos Europeus 

A AdEPorto, em 2020, dará também continuidade à monitorização de fundos de financiamento 

europeus dirigidos às suas áreas de atuação, às atividades previstas em Plano de Atividades e 

aos interesses dos seus Associados. As oportunidades mais interessantes serão identificadas e 

prontamente disseminadas, continuando a AdEPorto disponível para prestar apoio à elaboração 

e implementação de candidaturas dos Associados. A AdEPorto poderá também integrar 

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

revele vantajoso. 

Em 2020, a AdEPorto irá dar continuidade à sua participação nos vários projetos financiados em 

que se encontra envolvida e que se detalham mais adiante neste documento, esperando-se 

também a aprovação e arranque de novos projetos em cujas candidaturas se envolveu. 
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Esta dinâmica tem reforçado a presença e visibilidade da AdEPorto, recebendo cada vez mais o 

reconhecimento de parceiros nacionais e internacionais, pretendendo-se em 2020 que esta 

atividade continue a vincar o relevo do território da AMP-ND junto de outros parceiros no 

contexto dos fundos europeus disponíveis na área da sustentabilidade energética. Este relevo 

da AMP-ND é suportado pela sua dimensão metropolitana, população residente, características 

específicas em termos de setores de atividade, inovação, património cultural, economia, zonas 

portuárias e integração atlântica e ribeirinha. 

Projetos Europeus 

A AdEPorto continuará em 2020 a implementação dos projetos em que está envolvida, bem 

como a atividade de construção de redes de contactos, com entidades de referência, para o 

desenvolvimento de parcerias com organizações nacionais e internacionais, para o planeamento 

e execução de projetos alinhados com a missão da AdEPorto e necessidades dos seus 

Associados, permitindo a criação de mais valias para todos apoiando o financiamento necessário 

ao normal funcionamento da Agência. 

 

Bundle Up – Ponto Energia 

O projeto BundleUP, iniciado em 2018 e com duração até abril de 2021, visa encontrar modelos 

contratuais, bem como soluções de financiamento, para acelerar a implementação de projetos 

de eficiência energética e energias renováveis, facilitando a execução das operações que de 

outra forma não seriam financiáveis, por limitações de escala ou falta de apetência do mercado. 

A AdEPorto faz parte do consórcio de 8 beneficiários nacionais que preparou e submeteu a 

candidatura do projeto Horizonte2020, em 2017, com um orçamento global de 999.437,50 €. 

Em 2020 o projeto estará na segunda metade de desenvolvimento sendo o principal enfoque no 

lançamento de procedimentos dos projetos de eficiência energética e energias renováveis 

apoiados bem como a disseminação e replicação das metodologias criadas. 

 

SoWhat 

A AdEPorto faz parte do consórcio de 20 beneficiários de 9 países diferentes que preparou e 

submeteu a candidatura do projeto SO WHAT ao Horizonte2020 em 2018, com um orçamento 

global de 3.397.497,38 €. Este projeto foi aprovado pela Comissão Europeia no ano seguinte, 

pretendendo desenvolver e validar ferramentas de apoio para a viabilização do aproveitamento 

de calor residual para a integração em redes urbanas de distribuição de energia térmica, 
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identificando cenários economicamente viáveis onde o aproveitamento de calor residual 

juntamente com fontes renováveis de energia possa cooperar de modo a irem de encontro à 

procura local de energia. 

Em 2020 a AdEPorto dará continuidade ao seu trabalho enquanto responsável no envolvimento 

dos atores nacionais, nomeadamente dos Municípios e da LIPOR, funcionando também como 

polo de comunicação e disseminação de atividades, dinamizando as ferramentas desenvolvidas 

e utilizadas no âmbito do projeto.  

 

Atelier 

O projeto ATELIER, financiado pelo programa Horizonte2020, enquadra-se no âmbito smartcities 

e pretende o desenvolvimento de áreas urbanas de energia positiva (PED – Positive Energy 

Districts). O Município de Matosinhos é uma das 8 cidades europeias que irão implementar 

soluções PED. Para além de Matosinhos, as Cidades envolvidas são Amsterdão, Bilbau, 

Bratislava, Budapeste, Copenhaga, Cracóvia e Riga. Este projeto teve início em novembro de 

2019 e execução até outubro de 2024. 

Este projeto é constituído por um consórcio de 30 beneficiários de 11 países diferentes, com um 

orçamento global de 21.895.040,11 €. 

Em 2020 a AdEPorto, que participa diretamente em apoio ao Município de Matosinhos, irá 

contribuir para o desenvolvimento e implementação dos projetos do Município, replicando as 

soluções desenvolvidas pelo consórcio tendo por base um Complexo de Habitação Social do 

Município e também integradas no projeto de requalificação do Corredor Verde do Leça. 

 

FEnPEE  

O projeto FEnPEE, submetido ao programa Horizonte 2020, tem como objetivo a mitigação da 

pobreza energética na Área Metropolitana do Porto a Norte do Douro através do 

desenvolvimento de ferramentas que permitam ultrapassar barreiras de mercado e agilizem a 

implementação dos projetos necessários. Pretende-se desenvolver uma abordagem combinada 

de eficiência energética em edifícios e instalação de sistemas de aproveitamento de energias 

renováveis numa lógica de criação de comunidades energéticas. Pelas necessidades e fragilidade 

económica das populações o projeto irá se centrar numa primeira fase em complexos de 

Habitação Social. 

A AdEPorto é líder do consórcio de 4 entidades nacionais, integrando consultoras com 

experiência nas áreas da engenharia, financeira e jurídica, e que irão desenvolver este projeto, 
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com um orçamento total de 851.337,50 €. Aguarda a aprovação para o início do ano de 2020 

sendo que, em caso positivo, o arranque deverá acontecer ainda durante o primeiro semestre. 

 

SPARCS 

Também no âmbito smart cities e financiado pelo programa Horizonte2020, o projeto SPARCS 

tem como objetivo a criação de uma rede de comunidades sustentáveis, de energia positiva e 

carbono zero. O Município da Maia é integrante do consórcio de 30 entidades que colaboram 

neste projeto que irá decorrer até setembro de 2024, com um orçamento total de cerca de 

24 M€.  

Em sequência de convite pelo Município da Maia, reconhecendo a experiência de colaboração 

próxima entre as duas entidades, a AdEPorto irá integrar o Advisory board do projeto, prevendo-

se o início da participação em 2020. Enquanto membro do Advisory board, a AdEPorto irá de 

forma contínua avaliar e produzir comentários relativamente aos objetivos do projeto, 

monitorizando os momentos chave, e apoiando no direcionamento e definição de ações futuras, 

através da análise crítica aos resultados obtidos. 

Pobreza Energética 

De acordo com o Observatório Europeu para a Pobreza Energética esta é um tipo de pobreza 

associado a várias consequências adversas para a saúde e bem-estar, com impactos ao nível de 

doenças cardíacas e respiratórias, bem como da saúde mental. Estes impactos são ainda 

exacerbados pela prevalência de baixas temperaturas e stresse associado à incapacidade de 

fazer face às despesas energéticas, e assim suprir as necessidades de serviços energéticos 

(como, por exemplo, o aquecimento ambiente ou das águas quentes sanitárias). 

Este contexto faz com que a pobreza energética afete várias áreas de política como a saúde, 

ambiente e produtividade pelo que, ao se atuar, é possível obter múltiplos benefícios: 

- Pela essencial melhoria das condições de saúde e qualidade de vida das populações 

afetadas;  

- Pela redução de custos públicos, p. ex. na área da saúde; 

- Benefícios ambientais; 

- Pelo aumento de atividade económica; 

- Pela melhoria da produtividade ou redução das faltas por baixa médica das pessoas 

afetadas pela pobreza energética; 
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- Pela geração de empregos relacionados com os serviços necessários à mitigação da pobreza 

energética. 

Neste contexto, a AdEPorto tem vindo a identificar as necessidades para o tratamento 

sistemático da pobreza energética ao nível nacional pelo que desenvolveu vários princípios de 

intervenção vertidos num projeto que pretende desenvolver em 2020 recorrendo a fundos 

nacionais. 

Comunidades Energéticas 

Com o objetivo de reforçar a possibilidade das Comunidades Energéticas, dando 

enquadramento legal, e num claro avanço na área as energias renováveis, foi publicado o 

Decreto-lei 162/2019, de 25 de outubro, que aprova o regime jurídico aplicável ao autoconsumo 

de energia renovável e comunidades de energia. 

A AdEPorto irá em 2020 continuar a explorar as possibilidades e oportunidades relacionadas 

com a criação de comunidades energéticas, com relevo também na sua aplicação em Polos 

Industriais da sua área de atuação. 

Este conceito traz também a possibilidade de contribuir para a maior coesão territorial, através 

do apoio à mitigação de situações de pobreza energética, o potencial aumento da resiliência dos 

territórios e o contributo para a sustentabilidade energética dos mesmos. 

Este tema surge ainda com maior importância num momento de rápida alteração do paradigma 

da utilização de energia elétrica e redes de distribuição, em que as redes deixam de ser o 

caminho da geração ao consumo, mas passam a ser multidirecionais. As Redes de Distribuição, 

propriedade dos Município, assumem assim um papel cada vez mais preponderante. 

Releva neste enquadramento o papel das Autarquias, enquanto gestoras de um parque alargado 

de infraestruturas e que poderão beneficiar de projetos de autoconsumo, como promotores de 

comunidades de energia, que poderão integrar os cidadãos com fragilidade económica ao 

mesmo tempo que alavancam, por exemplo, a mobilidade elétrica. 

O desenvolvimento destes projetos permite também trazer para o controlo das Autarquias o 

serviço fundamental de fornecimento de energia, permitindo ainda uma oportunidade de 

criação de conhecimento, competências e postos de trabalho a nível local, numa área em rápido 

desenvolvimento a nível internacional. 
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Living Lab da Maia – Baze 

O Aviso do Fundo Ambiental para os Laboratórios Vivos para a Descarbonização, de Abril de 

2017, pretendia a adaptação de um espaço urbano com identidade local numa área de teste, 

demonstração e apropriação de soluções tecnológicas integradas em contexto real que 

promovessem a descarbonização da vivência nas cidades, através da integração de soluções nos 

domínios, entre outros, dos transportes e mobilidade, eficiência energética em edifícios, 

serviços ambientais inovadores e promoção da economia circular, numa lógica de interação 

entre o Município, os centros de conhecimento, as empresas, as indústrias e os cidadãos.  

A AdEPorto, em conjunto com a LIPOR, apoiou, entre outras, a candidatura do Município da 

Maia, que obteve aprovação com o segundo lugar na classificação nacional. 

Na continuidade deste projeto, está prevista para o primeiro semestre de 2020 a sua 

implementação final onde a AdEPorto prevê assumir um papel na coordenação das atividades a 

realizar bem como na disseminação dos resultados obtidos. 

Incentivos à Valorização Energética 

A AdEPorto tem vindo a apoiar o Município do Porto no âmbito do Sistema de Incentivos à 

Valorização Energética de Edifícios (SIVE) tendo, por indicação deste, coordenado e participado 

na comissão que deu origem a esta ferramenta pioneira para a promoção da sustentabilidade 

energética do edificado, tendo posteriormente apoiado o esclarecimento de dúvidas técnicas 

bem como a sua atualização em função da evolução do enquadramento legal nacional. 

Em 2020 a AdEPorto pretende promover um exercício de nova evolução deste sistema 

permitindo a ponderação das possibilidades decorrentes da publicação do Decreto-lei 

162/2019, de 25 de outubro, que aprova o regime jurídico aplicável ao autoconsumo de energia 

renovável e comunidades de energia, bem como a revisão do circuito processual para a 

atribuição destes incentivos. 

Estas ferramentas de política local são da maior importância pelo papel próximo e cada vez mais 

determinante que o Governo Local tem para que se atinjam os objetivos de mitigação e 

adaptação às alterações climáticas, incluindo os inseridos no âmbito do Pacto dos Autarcas. 

Exemplo desta tendência é por exemplo o início da elaboração, no Município de Coimbra, do 

Regulamento Municipal “Coimbra Cidade Sustentável” e que estabelecerá regras para a 

atribuição de apoios aos Munícipes que pretendam adquirir sistemas fotovoltaicos para geração 

de energia elétrica para autoconsumo. 
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Será dado o apoio aos Municípios Associados para a replicação de iniciativas de criação de 

ferramentas de política energética que espelhem a ambição de sustentabilidade dos seus 

territórios e que possam contribuir ativamente para a transição energética. 

Observatório para a Sustentabilidade 

A AdEPorto tem vindo a contar com a colaboração do Associado ADENE relativamente à 

possibilidade da análise da informação contida na base de dados do Sistema de Certificação 

Energética, uma vez garantidos todos os requisitos de proteção de dados. 

Com base na informação disponibilizada, a AdEPorto irá lançar em 2020 a construção de um 

Observatório para a Sustentabilidade do parque edificado que permita aferir ao nível do 

território AMP-ND, a evolução do parque edificado no que diz respeito à sua valorização 

energética. 

Sendo os edifícios responsáveis por cerca de 30% das emissões de Gases com Efeito de Estufa 

(GEE) no território da AMP-ND, esta ferramenta permitirá ter a imagem do ponto da situação e 

de eventuais tendências emergentes, permitindo aos Municípios uma atuação mais próxima e 

mais fundamentada, até para a ponderação de ferramentas Municipais de política para a 

sustentabilidade energética, como já abordado em secção anterior, constituindo também uma 

base de informação para a sensibilização e mobilização dos munícipes.  

 

 
 

 
 

 

 


