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Clara Gouveia, engenheira eletrotécnica que nasceu em São Miguel, integra projeto 
inovador na área da energia, que tem vindo a ser referenciado pela Comissão Europeia 

Eficiência energética na 
Região ainda tem "longo 
caminho a percorrer" 

DIREITOS RESERVADOS 

Entrevista 

Ribeira-grandense é investigadora no 
INESCTEC, que integra o projeto da 
SIEMENS, em conjunto com a EDP e 
outras 8 instituições internacionais 

A eficiência energética 
é apenas uma parte 
da sustentabilidade, 
mas no nosso contexto 
insular envolve não 
só o investimento nas 
energias renováveis, 
como também alterações 
significativas a nível 
de consumo 

MIGUEL BETTENCOURT MOTA 
miguelmota@acorianoorientaLpt 

A Clara Gouveia incorpora o proje-
to SENSIBLE, que a Comissão Euro-
peia elegeu para mostrar num even-
to internacional na Suécia como 
exemplo de um projeto inovador na 
área de energia. Fale-nos dele... 

O projeto SENSIBLE é dedicado à de-
monstração dos beneficios dos sistemas 
de armazenamento de energia na rede elé-
trica, nas comunidades e nas nossas casas 
como forma de permitir uma maior in-
tegração de produção por fontes renová-
veis, assim como uma gestão mais eficiente 
da rede elétrica e dos nossos consumos de 
energia (...) O projeto inclui 3 demons-
tradores: em Portugal, naAlemanha e em 
Inglaterra. No caso português, o projeto 
está focado em demonstrar como a flexi-
bilidade de sistemas de baterias na rede 
de distribuição e das soluções de auto-
consumo a nível residencial podem be-
neficiar simultaneamente o operador da 
rede e o consumidor, através de novas es- 

tratégias de operação, novos modelos de 
negócio e mecanismos de mercado. 

...0 que traz de novo? 
Sendo um projeto de inovação e de-

monstração, o objetivo é o de desenvol-
ver e testar novas tecnologias, algoritmos 
e modelos de negócio que permitam ex-
plorar os benefícios da integração dos sis-
temas de armazenamento. No caso do 
INESC TEC, desenvolvemos no projeto 
conversores para a interligação das bate-
rias à rede elétrica mais eficientes e com-
pactos e que incorporam novas estraté-
gias de suporte à operação da rede. Foram 
também desenvolvidas novas metodolo-
gias de operação e planeamento da rede 
de distribuição tendo em conta este novo 
recurso assim como a participação ativa 
dos consumidores na operação da rede... 

...Que papel específico é que a Cla-
ra ocupou no projeto? 

Sou responsável pela coordenação do 
trabalho da equipa do INESC TEC, que 
envolveu ao longo do projeto cerca de 17 
pessoas, assim como a coordenação do nos- 

so trabalho com o dos restantes parceiros 
do projeto e a integração dos protótipos de 
hardware e software no demonstrador de 
Évora. Participei em particular no desen-
volvimento das estratégias e algoritmos 
que permitem operar parte da rede auto-
nomamente, o que é relevante em caso de 
situações adversas que podem causara in-
terrupção de serviço. 

Enquanto parte integrante do Sen-
sible, como foi ver parte do seu tra-
balho ser utilizado como referência 
pela Comissão Europeia, num dos 
eventos mais emblemáticos na área 
da Inovação Sustentável? 

É sempre bom vermos o nosso traba-
lho reconhecido. É de facto um projeto 
ambicioso e inovador e consequente-
mente com muitos desafios. Esta será 
uma oportunidade para divulgar os seus 
resultados e contribuir para as novas po-
líticas energéticas europeias. 

Se olharmos às ambições de sus-
tentabilidade da Região e para as res-
petivas políticas dirigidas para a efi-
ciência energética, considera que 
estamos no caminho certo? 

Confesso que não sei tanto sobre o as-
sunto quanto gostaria. Acho que este é de 
facto o único caminho possível, se quiser-
mos preservar e principalmente poder-
mos continuar a desfrutar da nossa terra 
(...) A eficiência energética, é apenas uma 
parte desta sustentabilidade, mas no nos-
so contexto insular não menos importan-
te e que envolve não só o investimento nas 
energias renováveis como a eólica, geo-
termia e fotovoltaico, como também alte-
rações significativas a nível do consumo, 
nas nossas casas, edifícios públicos e trans-
portes. Como somos pequenos sistemas 
elétricos isolados é muito importante que 
exista coordenação entre as medidas apli-
cadas ao consumo e à geração. Penso que 
do lado do consumo temos de facto ainda 
um longo caminho a percorrer. 

A integração de soluções distribuí-
das de armazenamento de energia 
para permitir uma maior integração 
de produção de energia elétrica por 
fontes renováveis é o maior argu-
mento do SENSIBLE. Teria aplicabi-
lidade nos Açores? 

Diria que tem ainda maior relevância 
em sistemas isolados como os as nos-
sas ilhas. É uma tecnologia em cresci-
mento e onde se espera um decréscimo 
no custo nos próximos anos, o que irá fa-
cilitar a sua proliferação quer na rede 
elétrica como nas nossas casas. 

...Mesmo quando se constata que, 
em São Miguel, há excedente de pro-
dução de energia? 

Não conhecendo em detalhe a situa-
ção diria que sim. A vantagem do ar-
mazenamento está em permitir arma-
zenar a energia quando não é necessária 
e a sua utilização em períodos de maior 
consumo. Por exemplo, nas nossas ca-
sas, permitiria armazenar a energia pro-
duzida por painéis fotovoltaicos duran-
te o dia quando na maior parte dos casos 
não estamos em casa e utilizá-la à noi-
te quando chegamos a casa. . 
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EM III 

Hastear a 
bandeira 
dos Açores 
a mais de 5 
mil metros 
de altitude 
O micaelense Durval 
Faria (segundo a contar 
da direita) está a 
caminho do Campo Base 
do K2, a segunda 
montanha mais alta do 
mundo, situada entre o 
Paquistão e a China PÁGINA2 
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Desporto 

Liga Feminina 
deixa de ter 
jornadas duplas 
nos Açores 
Federação de Basquetebol 
acolhe proposta PÁGINA20 

Milton 
Resendes e o 
título sonhado 
de campeão 
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Burlões da 
Clínica Espiritual 
começam 
a ser julgados 
Dois homens e duas mulheres, de nacionalidade brasileira, acusados 
dos crimes de burla qualificada e de burla agravada começam esta 
semana a ser julgados em Ponta Delgada PAGINAS  
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Região 
com "longo 
percurso" 
na eficácia 
energética 
Açoriana Clara Gouveia 
integra projeto europeu 
na área da energia PAGINA 7 

"Largada 
de livros" 
assinala 
Dia Mundial 
das Bibliotecas 
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