
  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 25,50 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 5ID: 77836581 24-11-2018 | Urbano

Energia: câmaras 
querem tirar à 
EDP monopólio 
na distribuição 
Municípios querem investir em redes inteligentes, 
no autoconsumo e na mobilidade elétrica. Para já, 
pretendem distribuir em baixa tensão, mas não tem 
sido fácil avançar com a concessão de um serviço 
que é prestado no país quase em exclusivo pela 
EDP. Area Metropolitana do Porto giza estratégia 

Alfredo Teixeira 
locais@jn.pt  

A
guerra está declarada à EDP, 
que detém o monopólio na 
distribuição de energia elé-
trica. Autarquias, comunida-
des intermunicipais, coope-
rativas, sindicatos, associa-
ções, particulares ou agentes 
do setor e outros potenciais 

investidores já têm a estratégia mon-
tada para distribuírem energia elétrica 
em baixa tensão. No entanto, as peças 
procedimentais estão longe de estar 
discutidas e aprovadas e o Governo já 
reconheceu que haverá derrapagem 
nos prazos, ou seja, no lançamento si-
multâneo dos concursos pelos muni-
cípios em 2019. 

É através da Lei n.º 31/2017 que estão 
estabelecidos os princípios e regras ge-
rais para organização dos procedimen-
tos de concurso público de atribuição 
e desde a primeira hora os municípios 
mostraram interesse. Entre os possí-
veis benefícios está a energia mais ba-
rata para o consumidor, reparações de 
avarias feitas na hora e investimento 
numa rede eficiente com tecnologia 
de ponta e com um mínimo de funcio-
nários, podendo os lucros obtidos ser 
aplicados a favor da comunidade. 

Embora a quase totalidade da produ-
ção e distribuição da energia elétrica 
pertença à EDP, há casos de pequenas 
comunidades que fazem a distribuição 
em baixa tensão há várias décadas. E 
com sucesso. A rede funciona a 400 
watts ou a 230 watts, composta por li-
nhas aéreas e cabos enterrados, ligados 
a postos de transformação, que inte-
gram a rede, e às instalações de consu-
mo e/ou de produção dos clientes. Os 
postos de transformação (PT) recebem 
a energia da rede em média tensão 
(MT), estando ligados à rede do conces-
sionário da Rede Nacional de Distribui-
ção (EDP Distribuição). Ali, a energia 
elétrica entra em média em 15 mil 
watts e sai a 230 watts. 

A VÁRIAS VELOCIDADES 

Por esta altura, na Área Metropolitana 
do Porto (AMP) acertam-se estratégias 
e uma proposta conjunta está a ser pre-
parada para ser enviada ao regulador, 
que depois a apresentará ao Governo 
para aprovação. Esta transferência in-
teressa aos municípios, apostados cada 
vez mais em redes inteligentes de 
energia elétrica (smart cities), na inte-
gração da microgeração renovável, na 
mobilidade elétrica e na criação de co-
munidades energéticas. 

Mas há alguma confusão. "O Gover- 

no parece esquecer-se que cada muni-
cípio tem uma realidade diferente da 
do seu vizinho e que o principal pro-
blema a resolver não é a do estabeleci-
mento de cláusulas jurídicas - que os 
municípios, pela sua experiência, sem-
pre saberiam estabelecer - mas antes a 
adaptação dessas cláusulas à realidade 
de cada um", considera J. Pinto Almei-
da, advogado que se tem debruçado no 
estudo desta matéria e que contesta a 
sincronização dos procedimentos im-
posta pelo poder central. 

Por isso não é de estranhar que na 
zona da AMP esse trabalho de coorde-
nação entre os municípios esteja a ser 
feito pela AdE Porto -Agência de Ener-
gia do Porto (a norte da AMP) e pela 
Energaia - Agência de Energia do Sul 
da AMP. "Temos feito a apresentação 
deste tema nas 17 autarquias e acredi-
tamos que esta proposta terá sucesso 
porque tem peso, tem população, e a 
viabilidade do projeto caso se concre-
tize é garantida. A área tem um milhão 
de clientes quando o mínimo exigido 
pelo regulador são 600 mil. É também 
na AMP que são consumidos 10% da 
energia nacional", explicou ao JN Rui 
Pimenta, administrador-executivo da 
AdEPorto. 

Mas esta tarefa de coordenação não 
tem sido fácil. Até mesmo neste agru- 

pamento intermunicipal, com um po-
tencial de um milhão de clientes numa 
futura concessão, as realidades variam 
de município para município e por isso 
a discussão está a ter várias velocida-
des. Se São João da Madeira e a Póvoa 
de Varzim já terminaram a concessão 
de 20 anos que tinham com a EDP (es-
tão a marcar passo e a fazer contratos 
de um ano), nos restantes, as conces-
sões vão terminando até 2016.0 Porto 

LORD DISTMBUI 
Encima EM 
LORDELO (PAREDES) 
DESDE 1933. APOSTA EM 
TECNOLOGIA 1)E PONTA, 
AS AVARIAS SA0 
REPARADAS COM RAPIDEZ 
E O CLIENTE PAGA O QUE 
REALMENTE CONSOME 
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Francisco 
Ramos dirige 
a cooperativa 
de Lordelo 

Empresas 
da cidade 
de Paredes 
também 
beneficiam 
do serviço 

Na cooperativa 
A Lord, as ava-
rias são resolvi-
das em menos 
de uma hora 

Em Lordelo, não existem leituras por 
estimativa e o preço do kilowatt está 
fixado nos 15,28 cêntimos mais NA, 
menos um cêntimo do cobrado no 
mercado. "As reclamações são resi-
duais e, no geral, as pessoas mostram-
-se satisfeitas, até porque temos uma 
intervenção social com alguma di-
mensão na cidade", acrescenta Fran-
cisco Ramos. A vertente social e cultu-
ral sempre foi um objetivo da coopera-
tiva e foi ampliada com a criação da 
Fundação A Lorde, em 1996. Para além 
do apoio às IPSS, a Fundação tem uma 
biblioteca, um autocarro de transpor-
te para os alunos da freguesia, forma-
ção profissional, tem um auditório 
para espetáculos de dança e teatro, 
tem um orfeão, uma escola de artes e 
até uma orquestra com mais de 40 ele-
mentos. Tudo serviços e iniciativas 
gratuitos para a população. 

Este modelo encontrado em Lordelo 
pode também ser encontrado na fre-
guesia vizinha de Rebordosa, onde 
atua a cooperativa A Celar e ainda no 
concelho de Famalicão (Cooperativa 
Elétrica do Vale d'Este e Cooperativa 
Eléctrica S. Simão de Novais), no con-
celho de Santo Tirso (através da Coo-
proriz - Cooperativa de Abastecimen-
to de Energia Eléctrica e da Cooperati-
va Eléctrica de Vilarinho), em Olivei- 

ra de Azeméis (Cooperativa Elétrica 
do Loureiro), em Moreira de Cónegos 
(A Eléctrica Moreira de Cónegos, 
CRL), em Águeda (através da Casa do 
Povo de Valongo do Vouga) e na Covi-
lhã (em Corte do Meio). O resto do 
país tem sido até agora abastecido pela 
EDP. 

IDEIA POUCO AMADURECIDA 
A microrrealidade de Lordelo e dos 
serviços prestados por cooperativas, 
juntas de freguesia, casas do povo e 
outras instituições serve de inspira-
ção, mas difere na dimensão agora exi-
gida (um universo com o mínimo de 
600 mil possíveis clientes). Outro dos 
problemas que tem de ser alvo de aná-
lise é a situação dos cerca de 1700 tra-
balhadores da EDP Distribuição que 
podem ter de ser transferidos para as 
novas concessões no âmbito da explo- 

ração das redes municipais de distri-
buição de eletricidade de baixa tensão. 

Ao JN, a ERSE - Entidade Regulado-
ra dos Serviços de Energia esclarece 
que recebeu, no âmbito da consulta 
pública, "além dos pareceres do con-
selho consultivo e do conselho tarifá-
rio, mais de 80 contribuições dos vá-
rios interessados". A entidade regula-
dora está, neste momento, a "elabo-
rar a sua proposta final" e "não co-
menta de forma individualizada o 
sentido das observações dos partici-
pantes na consulta pública". 

Um trabalho que, de acordo com J. 
Pinto de Almeida, não deverá ser fá-
cil, "uma vez que a aprovação de toda 
a documentação que serve de base ao 
procedimento concursal é, por si mes-
mo, um processo democrático com 
tudo o que implica o debate público e 
aprovação desses documentos". Por 
isso não vê "como se poderá garantir 
que os procedimentos sejam sincroni-
zados". 

O secretário de Estado da Energia, 
João Galamba, afirmou esta semana 
que o processo terá de ser antecedido 
por um estudo prévio. O governante 
não confirma o adiamento dos prazos 
para o lançamento dos concursos, mas 
defende uma ponderada avaliação e 
visão estratégica.• 

e Mouca são mesmo os últimos e o au-
tarca portuense, Rui Moreira, afirmou, 
na última reunião do executivo cama-
rário, que "o serviço que atualmente é 
prestado é bom e qualquer alteração 
tem de ser feita com cuidado, até por-
que durante décadas o poder local per-
deu algum conhecimento que tinha 
sobre distribuição de energia". 

Rui Pimenta explica que "a principal 
mudança será a concorrência de merca-
do, que é benéfica. Permite conhecer 
novas soluções e o operador atual terá 
de se adaptar. Havendo melhor qualida-
de haverá melhor serviço", salienta, 
considerando que, quanto ao tarifário, 
"não haverá qualquer alteração porque 
os valores estão regulados". 

CASO DE SUCESSO EM LORDELO 
Na cidade de Lordelo, que pertence ao 
concelho de Paredes, a A Lord opera 
desde 1933, servindo um total de 4500 
clientes. "A atividade da cooperativa é 
feita sempre com base no interesse dos 
utentes. Se houver uma avaria a res-
posta é dada em menos de uma hora e 
os clientes só pagam aquilo que gas-
tam, através de leituras reais e de uma 
rede com tecnologia de ponta, com 
contadores inteligentes, o que evita 
perdas de energia", explica Francisco 
Ramos, presidente da A Lord. 
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Porto 

38 km (2%) 

2439 km 

806 MVA 

1093 

162 523 

787 289 MWh 

25,4 M€ 

1,4 ME 

26,8 ME 

6,4 ME 

A. M. Porto 

10 445 km (63%) 

6229 km 

3839 MVA 

8034 

928 140 

3 836 851 MWh 

119,1 M€ 

10,1 ME 

134,8 ME 

32,8 ME 

SANTO TIRSO 

V. CONDE 20 

MATOSINHOS MALA  

VALONGO 
PORTO 

V. N. DE GAIA 2 

ESPINHO 2021 2021 

TROFA 

»21 PAREDES 

CONSUMO 
Contador elétrico 
Permite informar 

Mweo Martins 
Presidente da 
Câmara Municipal 
de Gondomar 

Energia: da produção ao consumo 

Centrais hidroelétricas:  28% —Parques 
eólicos:  22% TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO 

É conduzida, sempre em tempo real, para os locais de consumo. 
Em Portugal existem 8863 km de linhas de muito alta e alta tensão 

Centrais 
termoelétricas 
(gás e carvão):  42% 

PRODUÇA0 
São seis as principais tecnologias de 
produção de eletricidade. Cada um destes 
processos utiliza uma fonte de energia 
diferente. Em percentagem, o peso de 
cada uma no total produzido em Portugal 

Área Metropolitana do Porto 
Contratos de concessão em vigor

Biomassa:  5% 
Término do contrato 

*PÓVOA DE VARZIM" 
* o contrato é renovável anualmente 

S. M. DA FEIRA 
2026 AROUCA 

S. J. DA MADEIRA— -- 2016 

OLIVEIRA DE AZEMÉIS 2021 2021 V. CAMBRA 

FONTE, ADE PORTO, ERSE 

Centrais Painéis 
nucleares solares: 1,4% 
(não existem 
em Portugal) 

Transformador 
de muito alta tensão 
para alta tensão 

Caraterização do ativo Nacional 

Rede aérea 109 299 km (77%) 

Rede subterrânea 33 547 km 

Potência de transformação 20 370 MVA 

Número de postos de transformação 70 858 

Número de clientes 6 117 803 

Consumo de energia (2016) 21 457 738 MWh 

Valor do imobilizado líquido por concessão (2016) 1036,8 M€ 

Valor do imobilizado líquido comum (2016) 89,4 M€ 

Valor da faturação URD (tarifa) de baixa tensão (2016) 760,7 ME 

Valor das rendas de concessão municipal (2016) 252,7 ME 

Transformador 
de média tensão 
para baixa tensão 

Linhas 
de baixa 
tensão 
ou rede de 
distribuição 

os consumidores quanto 
à energia consumida e faturá-la 
com base nos dados de 
consumo lidos ou estimados. 
Energia em baixa tensão 
destina-se entre outras à 
iluminação pública e consumo 
doméstico 

Grandes empresas 

`Não há outro 
cenário que não o de 
avançar em bloco" 

Concorda com a possibilidade da 
concessão de distribuição de 
energia em baixa tensão passar 
para os municípios? 
A distribuição de energia em baixa 
tensão já passa pelos municípios 
desde a década de 1980, não se tra-
ta de uma novidade. Estão é a che-
gar ao fim os contratos de 20 anos 
que as autarquias celebraram com 
a EDP, à época o único fornecedor. 
Isto é, os municípios poderão ago-
ra escolher entre fazer uma nova 
concessão, que poderá ser ou não 
através de novos operadores, ou 
avançar para a gestão direta da 
rede. 

Como vê o mapa proposto para 
as concessões? Concorda que a 
Área Metropolitana do Porto 
(AMP) tenha a gestão própria? 
O Conselho Metropolitano delibe- 

rou, por unanimidade, que os mu-
nicípios da Área Metropolitana do 
Porto concorreriam em bloco, 
como uma área territorial, e essa é 
a realidade com que Gondomar 
trabalha, não há outro cenário. 

Que beneficios pode trazer esta 
opção para a população? 
Basta pensar que Gondomar tem 
170 mil habitantes e a Área Metro-
politana do Porto tem 1,7 milhões. 
Será possível conquistar para os 17 
municípios benefícios através do 
efeito de escala. Essa é a nossa 
aposta. 

E para as autarquias? Compensa 
perder as rendas pagas pela EDP? 
As rendas serão depois distribuí-
das pelas autarquias e não é previ-
sível, neste momento, que haja 
perda. 

No caso de Gondomar que tem 
uma dívida elevada à EDP. Seria 
bom mudar a concessão? 
A questão da dívida em nada in-
terfere com o fim dos contratos 
com a EDP. Aliás, se não existis-
sem regras de contratação públi-
ca, até seria bom para negociar di-
retamente com a EDP, mas não é 
o caso. 

Como está o acordo feito com a 
EDP para o pagamento da dívi-
da? 
A operação, apesar de poupar 20 
milhões de euros, foi chumbada 
pelo Tribunal de Contas. É inten-
ção da Câmara, com base na legis-
lação que entrará em vigor em 
2019, repetir a operação, manten-
do o mesmo desconto. Até porque 
estamos convencidos da justiça 
do nosso ponto de vista. • 
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Cidac s c eclaram 
guerra à EDP com 

modelo alternativo 
Municípios da Área Metropolitana do Porto ameaçam 
não renovar contratos de fornecimento de energia em 
baixa tensão. O que pode mudar com as novas regras. 

Governo reavalia posição e trava iniciativa municipal P6a8 
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Costa avisa 
para perigos 
de coligação 
negativa na 
votação do 
Orçamento 

Primeiro-ministro 
diz que emendas 
seriam "catástrofe" 
financeira P. 8 e 

Porto 
Conservatório 
retira nota 
de repúdio 
a alma P.21 

Vila Viçosa 
Túnel em 
pedreira deixa 
população 
alarmada P.24 

Entrevista 
Reino Unido 
quer garantir 
relações com 
Portugal P.31 

Polémica 
Coimbra 
mantém 
honoris causa 
a Franco P. 30 

Universidades 
de Salamanca e 
Santiago tiraram 
distinção a ditador 

Lisboa 
Jovem morto 
à facada em 
rixa entre 
gangues P.15 

• 

"Estou em paz 
comigo e com 
o E C. Porto" 

se 

se arrepende de ter deixado os 
qnçier esteve oito anos 

Autarquias 
ameaçam 
pôr fim a 
monopólio 
da EDP 

Tribunal Constitucional 
indefere última reclamação 

no Face Oculta. 
Ex-ministro deverá 

ser obrigado a cumprir 
pena de cinco anos P. 14 

Presidente 
de Angola 
esteve 
no Porto 
e elogiou 
coragem 
histórica 
da cidade 

Jornal de Noticias 

João Lourenço 
abre portas a 
futuro promissor 
Visita inicia processo de facilitação 
de vistos e convergência nos 
regimes de Segurança Social P.4 e 6 

Câmaras exigem juros 
do IMI retidos pelo Fisco 
Em três anos Finanças 
arrecadam 13,4 milhões 

Municípios tentam mudar lei 
para ficar com verba de atrasos 

Em 2018 o Estado emitiu 
331 mil certidões de dívida P.8 
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