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Valverde com novas formas de armazenar energia

o dia 28 de 
fevereiro, na 

freguesia de Valverde, a EDP 
Distribuição juntou parceiros 
de vários países para mostrar o 
novo projeto europeu: o 
Integrid.

 Integrado no programa 
Horizon2020 da Comissão 
Europeia, o Integrid é o novo 
projeto coordenado pela Edp 
Distribuição que procura 
demonstrar como é que os 
operadores de rede de 
distribuição (ORD) podem ter 
um papel ativo no mercado de 
energia e na gestão das redes 
de distribuição.

Constituído por 14 parceiros 
de oito países europeus 
(Portugal, Alemanha, Espanha, 
Suécia, Holanda, Áustria, 
Eslovénia e Reino Unido), este 
projeto assume como objetivo 
desenvolver e demonstrar em 
ambiente real, em Portugal, 
Suécia e Eslovénia, soluções 
inovadoras. A ideia é criar uma 
ponte entre cidadãos e 
tecnologias, potenciando assim 
o papel do cidadão neste 

ambiente energético.
Segundo o gestor de Área da 

Rede de Clientes Sul da EDP 
Distribuição António Araújo, 
o equipamento montado em 
Valverde serve para armazenar 
energia e testar novas 
tecnologias. As infraestruturas 
físicas existentes na freguesia, 
foram lá instaladas no âmbito 
de um outro projeto: o 
sensible.  Apesar de alguns 
visitantes terem ficado 
surpreendidos pela escolha do 
local, António Araújo, explicou: 
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"foi aqui nesta freguesia porque 
permite-nos alargar a nossa 
análise integrando um outro 
projeto já mais antigo que é o 
storage MT que está na mitra 
das instalações da 
universidade". O objetivo é 
conseguir desenvolver a área 
das redes inteligentes com foco 

no consumidor.
Para Hossein Shahrokni, da 

Universidade KTH de 
Estocolmo, "O que mais 
prendeu a minha atenção, aqui 
em Valverde, foi ver a forma tão 
inteligente com que a edp tem 
vindo a trabalhar com a 
comunidade local e a 
desenvolver estas tecnologias 
na casa das pessoas. Dez por 
cento da comunidade já tem os 
mecanismos de resposta 
dinâmica que imaginámos para 

o Integrid".

Manuel Silva, gestor do 
projeto, considera que o 
Integrid traz muitas inovações, 
na medida em que há uma 
maior participação dos clientes 
quer a nível do mercado, quer 
a nível social. "Este consórcio 
contem vários intervenientes, 
não só universidades como 
também outros atores da 
vertente da eletricidade a nível 
europeu. Neste encontro, 
tivemos vários representantes, 
quer da universidade KTH 
(Estocolmo), quer da 
Universidade de Comillas, mas 
também de empresas 
tecnologicas como a SAP. Todos 
eles fazem parte do Integrid e 
contribuem com o seu 
conhecimento e experiência 
que mais tarde acabará por ser 
disseminado para toda a 
população europeia" conclui.

De acordo com a EDP, os 
parceiros envolvidos cobrem 
toda a cadeia de valor, com 
operadores de redes de 
distribuição, instituições 
cientificas e tecnológicas, 
fabricantes, clientes, Start Ups 
e Instituições de I&D, em 
colaboração com organismos 
nacionais e europeus.

Em Portugal, entre os 
parceiros associados, destacam-
se a EDP Distribuição, o

CNET, o INESC Porto, as 
Águas de Portugal e a SAP.

António Araújo afirma ainda 
que "com estas demonstrações 
o que se pretende mostrar são 
diversas possibilidades de 

avanço tecnológico no âmbito 
da eficiência energética, 
flexibilidade das redes e 
melhoria da qualidade de 

serviço".
Este projeto, aprovado pela 

Comissão Europeia, tem um 
orçamento de 15 milhões e a 

Projecto europeu INTEGRID da EDP Distribuição junta parceiros
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Praia da
O projeto de execução da praia da Amieira, nas 

margens do grande lago de Alqueva, está a ser ultimado, 
pelo que as obras deverão arrancar em breve. Contudo, 
não é ainda seguro que a praia possa abrir a banhos no 
início da próxima época balnear, segundo avança ao 
Diário do Sul o presidente da autarquia de Portel, José 
Manuel Grilo.


