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O Grupo EDP tem hoje uma presença global, com operações em 14 países
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EDP Brasil

Portugal

32% of EBITDA 
Privatization in 1997 (IPO)
Single electricity distributor
Power generation: 10,1GW (ex-wind)
(from which 6,7GW is hydro)

Spain

12% of EBITDA
Presence since 2001
Power generation  3.4 GW (ex-wind)

Wind & Solar Power

39% of EBITDA 
(17% North America; 9% Spain; 6% 
Portugal; 2% Brazil; 6% Other)
Listed subsidiary: EDP Renováveis
(EDP has 82,6%)
IPO in Jun-08
Wind & Solar Power: 10.7GW
A worldwide renewable market leader



A E-REDES é o principal distribuidor do Sistema Elétrico Nacional
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Produção Distribuição Mercado & ClientesTransporte

• Exploração de concessão de rede de 
distribuição (de alta a baixa tensão) 

• Investimentos na rede elétrica, segundo 
um plano aprovado pelo regulador e com 
remuneração dos ativos indexada às taxas 
de juro da dívida portuguesa

Gestão de operaçõesGestão de ativos Gestão de informação

• Foco na eficiência das operações de rede e 
garantia de continuidade de serviço e qualidade 
de energia

• Recuperação de custos limitada (promoção da 
eficiência operacional pelo regulador)

• Brokerage de informação entre 
comercializadores e clientes finais

• Monitorização do balanço energético e 
minimização de perdas de energia (técnicas e 
comerciais)

Mercado de produção 
integrado a nível Ibérico

Agentes

Cadeia 
de valor

Drivers

Atividade 
regulada

Atividade 
liberalizada



A Europa persegue ativamente uma economia verde e sustentável, 
potenciando as energias renováveis e  a eficiência
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Source: EUR 2040 – European Technology Platform SmartGrids – Vision and Strategy for 
Europe’s Electricity Networks of the Future

2020
• Eficiência +20% 
• Renováveis +20% 
• GEE -20%

2030
• Eficiência +27%
• Renováveis +27%
• GEE -40%

2050
• GEE -80% a -95%

Valores comparativos a 1990

A Digitalização e Conetividade são essenciais 
aos vetores que vão contribuir e sustentar 
esta transição:

• Fontes de energia Renováveis
• Biofuels
• Captura/Armazenamento CO2
• Smart Cities
• Smart Grids
• Mobilidade elétrica
• …

EU Energy Strategy



Estamos num contexto de transição energética, com uma crescente
descentralização e variabilidade que requer novas formas de operação
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17%

40%

82%
93%

98%

2000 2005 2010 2015 2018

98%

Potência instalada em PRE como % da 
ponta síncrona em Portugal

RND

RNT

~2/3

Aproximadamente mais 10 GW, dos quais:
• + 3,6 GW (para um total acumulado de 9 GW) em eólica onshore;
• + 5,5 GW (para um total acumulado de 7 GW) em fotovoltaico centralizado;
• + 1,5 GW (para um total acumulado de 2 GW) em fotovoltaico descentralizado.

> 2.000 PONTOS DE INJECÇÃO DE POTÊNCIA, COM IMPACTO SISTÉMICO E 
EXIGINDO UM CONTROLO PERMANENTE

# unidades: 31k
Potência instalada: 130 MW 

UPP e UPAC (incluindo MCP)1):

Evolução da produção distribuída em Portugal PNEC – Evolução da quota de energia de fontes renováveis na electricidade no horizonte 2030



A transição energética alavanca a transformação do Sistema Elétrico, das
redes e dos respetivos modos de gestão
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CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination 
Group
EU Conceptual Model 

MODELO CONCEPTUAL EUROPEU



Numa economia e sociedade cada vez mais “elétricas”, a disrupção de 
fornecimento de energia tem um impacto imediato e significativo 

7

Elevada dependência entre infraestruturas e serviços críticos à 
sociedade …

Desafio num ambiente de alterações
climáticas caracterizadas por maior
frequência de eventos de elevado
impacto nas infraestruturas terrestres,
exigindo-se a continuidade do
abastecimento de energia

 SmartGrid & Conetividade resiliente

 Segurança

 Sobrevivência a Black-Start

 Gerir interdependência de energia e 

conetividade

Direct impact
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A operação deste novo paradigma, distribuído e variável, requer a 
permanente conetividade e a aplicação de nova algoritmia
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Sistemas de Gestão
Como poderemos gerir os múltiplos 

recursos
da rede?

Operações
Quem, quando e onde 

devemos atuar na 
rede?

Produção & 
Distribuição

Iluminação 
Pública

Micro Geração & 
Geração 

Distribuída 
Armazenamento

Demand
Response

Veículos Elétricos & 
Estações de Energia de 

Drones

Maior eficiência operacional e da rede

Reduzir o Impacto Ambiental

Maior Satisfação dos clientes e disponibilidade

Bidirecionalidade de informação
e energia

Otimizar Field Force Ops e usar automação

Dispositivos de 
Telemetria

Cadeia de valor alargada
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O 5G pode proporcionar maior adequação aos desafios das 
3D Utility: Distributed Resources, Decarbonization, Diverse Assets
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Hundreds MillionsHundred Thousands

Critical
Scattered

+
+

–
–

EDP Distribuição infrastructure ecosystem
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• High resilience, with power survivability

• High availability, with resources reservation 

• Ultra Low latency

• Increase Quality of service

• Geographic Ubiquity

• Massive M2M

• Allways on 

A OPORTUNIDADE 5G
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• Regulatory alignment prioritizing essential 
services

• No Lock in to tech or provider

• High control with E2E visibility

• Accountability for service provider

• Resource exclusive grant 

• Energy M2M network standards

Orchestration of Supply/Demand

Smart Contracts

Balance & Settlement Improvement

Real Time Flexibility Market 

Device to Device Comms

Decentralized Grid Control 

BlackStart from Islanded LEN

Loads & Producers Local Self-Balancing

Enabling Flexibility ManagementEnabling Local 
Energy Grids



O 5GO contribuiu para o conhecimento tecnologico e de atores 
empresariais de ref.ª, inserindo-se no esforço de “ramp-up” da E-REDES
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Academia

• Service/Assurance practice based on standards (ETSI, 3GPP, 5GPP … )

• Feedback from 5G trials / SmartGrid Use Cases

Projects and Pilots

• European CORDIS 5GaaS & Portuguese 5Go

• New API & SLA models / Service Lyfe Cycle 

Mobile Network Operatos

• Synergies and new service offering

Regulation

MNO - Risk governance when supporting critical connectivity services

Test & GAP Analysis 

• Use Case profile & 
Slicing

• Provisioning of services 

and Slices

• Enforcing and monitoring 

technical KPI



OBRIGADO PELA ATENÇÃO


