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Évora a caminho da cidade inteligente
Desafios de inovação e sustentabilidade ambiental



“Évora Carbono Zero”
Plano de Ação para a energia sustentável

• Reduzir em 20% as emissões de gases com
efeito de estufa no concelho de Évora até 2020

Objectivo global do plano:

A redução dos consumos energéticos e da produção de resíduos,
além de contribuir para a redução de emissões de gases com
efeito de estufa, contribui diretamente para uma melhor reafetação
dos recursos financeiros no concelho.



Évora tem vindo a dar prioridade a projetos sustentáveis e 
inclusivos que contribuam para a prossecução dos objetivos da 

Estratégia Europa 2020
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Plano de Otimização Energética Municipal (POEM) 
• Este plano identifica as oportunidades para o aumento da eficiência energética do município 
• Estudou-se a situação atual bem como a aplicação de melhorias:

– Inventario Energético das Instalações Municipais
• Iluminação pública Edifícios municipais

– Otimização da Fatura Elétrica As poupanças que se podem conseguir mediante o reajuste dos parâmetros de 
contratação com a Companhia Fornecedora superam na sua maioria 10% do total de gasto energético.

• Otimização da potência contratada.
• Otimização da tarifa contratada.
• Otimização da discriminação horária.
• Otimização do fator de potência.
• Unificação de fornecimentos elétricos.

– Diagnóstico das Instalações de Iluminação Pública. Não existe somente um potencial económico senão também 
energético ligado à:

• Utilização de lâmpadas e luminárias mais eficientes
• Controlo do horário de ligação da IP
• Redução do fluxo luminoso
As economias superam os 30%.

– Diagnóstico dos edifícios Municipais. Determinar e quantificar as atuações de poupança energética implementáveis 
nos edifícios municipais, tais como:

• Envolvente do edifício.
• Equipamentos de iluminação existentes.
• Sistemas de climatização.
• Implementação energias renováveis; energia solar 
térmica para aquecimento de água.
• Possibilidades de diversificação de combustíveis.
A poupança neste sector supera os 20%.



- Aprovado no âmbito do programa 
FP7 -ENERGY-SMARTCITIES-2012. 
- O projecto [inSMART] reúne cidades 
e organizações científicas, a fim de 
estabelecer uma metodologia para 
melhorar o planeamento sustentável 
para ambas as necessidades actuais e 
futuras da cidade através de uma 
abordagem integrativa e planeamento 
multidisciplinar. 

A InovCity constituiu a primeira
instalação de dimensão significativa do
projeto InovGrid, abrangendo todo o
concelho de Évora, com cerca de 54 mil
habitantes, 31 mil consumidores e 341
postos de transformação.

Évora foi selecionada por respeitar um
conjunto de critérios relevantes para
esta experiência como:

• Dimensão
• Tipo de rede elétrica
• Visibilidade nacional e internacional
• Nível médio de consumo
• Inserção no piloto nacional da rede

de postos de carregamento do
veículo elétrico

Primeira cidade portuguesa com uma
rede inteligente de energia.

Évora InovCity



Arquitectura Técnica do InovGrid

Nível de controlo e gestão 
central

Nível da subestação MT/BT
Posto de Transformação

Nível do produtor/ consumidor



INSMART ‐ Integrative Smart City Planning

- O projecto [inSMART] reúne cidades 
e organizações científicas, a fim de 
estabelecer uma metodologia para 
melhorar o planeamento sustentável 
para ambas as necessidades actuais e 
futuras da cidade através de uma 
abordagem integrativa e planeamento 
multidisciplinar. 

Objetivos do projeto inSmart
1. Fornecer uma compreensão 

abrangente do sistema de energia de 
cada cidade.

2. Identificar um mix ideal de projectos
e investimentos de curto, médio e 
longo prazo, dirigindo-se à eficiência 
dos fluxos de energia em todos os 
sectores, económico, ambiental e 
social (energia, mobilidade, gestão 
de água e resíduos, governação, 
saúde, etc).

3. Pavimentar o caminho para a 
implementação das medidas de 
sustentabilidade.

4. Promover o planeamento integrado e 
sustentável da cidade.

Reguladores de Fluxo 
Iluminação Pública

24 Postos de 
Transformação de 
Iluminação Pública, 
abrangendo 2.752 

luminárias

• Diminuição dos custos de manutenção
• Aumento do tempo de vida útil das 

lâmpadas
• Facilidade de instalação
• Retorno do investimento (Payback) muito 

reduzido
• Segurança e fiabilidade

Os RFL permitem
diminuir o nível de 
iluminância, 
assegurando a 
adequada 
sensação de 
segurança. 



INSMART ‐ Integrative Smart City Planning

Objetivos do projeto inSmart
1. Fornecer uma compreensão 

abrangente do sistema de energia de 
cada cidade.

2. Identificar um mix ideal de projectos
e investimentos de curto, médio e 
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dos fluxos de energia em todos os 
sectores, económico, ambiental e 
social (energia, mobilidade, gestão 
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Iluminação LED              Centro Histórico
Praça do Sertório e 
Ruas envolventes

Lanternim desenvolvido 
com tecnologia LED 



Poupança conseguida com tecnologia LED e RFL na Iluminação 
Pública – Centro Histórico
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LED e RFL 
Iluminação Pública da Ecopista
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A conversão do antigo ramal ferroviário de 
Mora em ECOPISTA surge na sequência de um 
protocolo celebrado entre a REFER e a Câmara 
Municipal de Évora, com vista à integração na 
rede de percursos cicláveis e pedonais.



Poupança conseguida com tecnologia LED e RFL 
na Iluminação Pública - Eco-Pista
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Poupança na IP
(iniciativas com maior peso) 

Poupança na IP
(iniciativas com maior peso) 

Poupança anual de 24,84% (2.019.512KWh, 273.240,00€), na factura de 
iluminação Pública do concelho de Évora.
* Foram já desligados, com o apoio da EDP, 846 pontos de luz 



Na linha da “evolução gradual”, foram instalados 22 pontos de carregamento em 11
postos de carregamento. A Cidade de Évora caminha a passos largos para ser mais
“verde”, criando soluções efetivas para que a população dispense meios de transporte
a combustão interna, em oposição a “plantar” tomadas para carros elétricos por toda a
cidade.



Com 1,26 MW de 
capacidade instalada, 
para uma produção anual 
estimada de dois 
gigawatts/hora (GWh) de 
energia.

Antigo aterro sanitário municipal transformado num dos maiores 
parques fotovoltaicos nacionais

Antigo aterro sanitário municipal transformado num dos maiores 
parques fotovoltaicos nacionais

Este parque, com tecnologia 
fotovoltaica de concentração, 
inovadora na Europa, com 
35.000 metros quadrados e 
2.880 painéis solares.

É o suficiente para abastecer 
800 habitações, mais de 3.200 
pessoas, e permite evitar 
anualmente cerca de mil 
toneladas de emissões de gases 
com efeito de estufa (CO2)

Inserido num terreno que 
serviu de aterro sanitário, 
este investimento 
conseguiu reabilitar uma 
zona que estava poluída.



















FP7 -ENERGY-SMARTCITIES-2012 

INSMART ‐ Integrative Smart City Planning

O projeto INSMART reúne 4 cidades 
Europeias (Évora (Portugal), Cesena 
(Itália), Trikala (Grécia) e Nottingham 
(England)) e organizações científicas, 
a fim de estabelecer uma metodologia 
para melhorar o planeamento 
sustentável para ambas as 
necessidades actuais e futuras da 
cidade através de uma abordagem 
integrativa e planeamento 
multidisciplinar. 

Objetivos do projeto: 
• Desenvolver plano de ação de energia 

sustentável para a cidade.
• Identificar uma combinação de medidas 

de energia sustentável para melhorar a 
eficiência energética da cidade.

• Planeamento integrativo e 
multidisciplinar.

• Análise do sistema energético da cidade 
abrangendo os seguintes sectores 
relevantes:

1. Consumo de energia do setor imobiliário, 
estações de bombeamento de água, espaços 
urbanos municipais

2. Consumo de combustível e emissões 
provenientes dos transportes

3. Análise da energia utilizada nos processos de 
recolha e tratamento de resíduos

4. Iluminação pública



Localização das tipologias selecionadas na parte rural 
de Évora

INSMART ‐ Aquisição de Dados. Tipologias de Edifícios e Inquéritos

400 inquéritos porta-a-porta, 
com 110 perguntas, realizados 
entre Junho e Setembro de 
2014, para edifícios 
residenciais, espalhados pelas 
áreas urbanas e rurais.



 Os dados destes contadores inteligentes estão disponíveis desde 2010,
mas dependem da implantação dos contadores inteligentes no
município. Portanto, para ter um banco de dados mais completo; O
consumo de dados de eletricidade foi recuperado para 2011 a 2013.

 Foram coletadas informações sobre o consumo diário total, de pico e
fora do horário de pico de cada casa pesquisada e também
informações sobre o tipo de tarifa e energia contratada (kVa) para
melhorar o conhecimento sobre as necessidades de consumo de
energia das famílias.

INSMART ‐ Ligação com os dados dos medidores inteligentes de 
eletricidade I
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- Identificar a resolução adequada do modelo (UoN) 
- Identificar e simular as tipologias de construção 
representativas (CRES)
- Simular cenários para tipologias de construção 
representativas (UoN)

INSMART ‐ Análise dos Edifícios



- Foram realizados 460 inquéritos porta-a-porta, com 20 perguntas, 
para os padrões de transporte e mobilidade, entre Junho a Agosto 
de 2014.
- Análise do consumo de energia através de dados KPI (por 
exemplo, consumo por veículo por km)
- Definição e teste de cenários de poupança de energia

Fig. 13 – Setores de Évora para as entrevistas e avaliação de padrões de 
mobilidade

INSMART ‐ Análise de Transportes e Mobilidade



Nova ciclo-via com 7 km que conecta o norte e sul da cidade

10% de redução na utilização da rodovia da zona 17 para as 
zonas 18-21

Taxas de estacionamento – aumento das taxas de 
estacionamento no centro da cidade

Mudanças de velocidade - Velocidades limitadas a 30 km/h 
em uma seleção de zonas.

INSMART ‐ Análise de Transportes e Mobilidade – Cenários



INSMART ‐ PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS - 2030
1. Iluminação Pública:
• 100% de luminárias usando LED, em 2030
2. Edifícios residenciais
• Rever os programas municipais existentes para a 

renovação de edifícios privados no centro histórico e 
fornecer acesso a  crédito para os proprietários 
residenciais para medidas passivas de eficiência 
energética no envelope do edifício.

3. Transportes e Mobilidade:
• Aumentar as vias para bicicletas, combinada com a 

disponibilização de bicicletas públicas;
• Duplicar taxas de estacionamento no centro histórico;
• Restição do tráfego para a Acrópole no centro histórico, 

com excepção dos residentes e comerciantes;
• Reduzir a velocidade de tráfego na maior parte da área 

residencial fora do centro histórico, para 30 km/h;
• Aumentar as áreas de estacionamento no centro 

histórico com 3 estacionamentos com um total de 500 
lugares de estacionamento para não residentes;

• Adicionar mais 300 lugares de estacionamento nas ruas 
do centro histórico para residentes;

• Negociar com empresa de transportes públicos para 
mudança dos autocarros  para funcionarem exclusivamente 
em biocombustíveis.

• Negociar com empresa de transportes públicos, a fim de 
aumentar a frequência de transportes públicos entre a 
estação ferroviária e a Área Aeronáutica Industrial

4. Resíduos:
• Aumentar a quota de resíduos urbanos recolhidos para 

reciclagem até 35%, recorrendo a campanhas de informação 
(atualmente, a empresa de gestão de resíduos prevê uma 
quota de 24% até 2020);

• Instalar a gestão informática da recolha de resíduos 
operados pelos serviços municipais.

• Reduzir 20% dos resíduos produzidos per capita de 2013 a 
2020, utilizando campanhas de informação;

5. Edifícios e frotas municipais
• Estudar em detalhe as várias opções disponíveis para reduzir 

o consumo de energia em edifícios, automóveis e outros 
veículos diretamente geridos pelo município



INSMART ‐ Lições Aprendidas e Principais Inovações alcançadas

• Melhoria dos conhecimentos sobre o 
consumo de energia, em especial no 
consumo de eletricidade no sector 
residencial, onde a análise aprofundada 
dos dados dos contadores inteligentes 
permitiu definir perfis de consumo de 
eletricidade e uma segmentação dos 
consumidores residenciais. 

• Identificar complementaridades entre 
os potenciais da eletricidade gerada por 
energia fotovoltaica e os perfis de 
consumo diário dos consumidores finais 
nos setores comercial, residencial e 
industrial.

• Caracterização pormenorizada do parque 
de edifícios residenciais, permitindo a 
definição de tipologias de construção e 
avaliação aprofundada do seu potencial de 
poupança de energia.

• Avaliação detalhada e mapeamento do 
potencial técnico solar térmico e solar 
fotovoltaico ‐ atualmente Évora é a única 
cidade em Portugal com esta informação.

• Análise pormenorizada da mobilidade 
(incluindo a realização de grandes projetos 
de infra‐estruturas como a nova via circular 
ou os centros comerciais) e a modelação do 
impacto das medidas relacionadas com o 
transporte.

Inovação no conhecimento do sistema energético da cidade



INSMART ‐ Lições Aprendidas e Principais Inovações alcançadas

• Envolver as partes interessadas externas 
no processo de planeamento energético 
da cidade, enquanto que antes só o 
município desenvolvia essa tarefa. Esta 
abordagem permitiu identificar 
sinergias;

• Pensar de forma integrada sobre o 
consumo de energia em Évora, como 
um "sistema energético urbano 
integrado". Anteriormente, os sectores 
consumidores de energia foram 
tratados principalmente em separado, 
tais como:

• Gestão do tráfego motivada principalmente 
por motivos de congestionamento e 
mobilidade;

• Renovação de edifícios históricos 
motivados principalmente por 
preocupações de regeneração urbana;

• Redução do consumo de energia do 
município para reduzir as contas de 
energia.

Inovação no planeamento do sistema energético da cidade



INSMART ‐ Lições Aprendidas e Principais Inovações alcançadas

• Verificou‐se que as medidas que têm maior impacto no consumo de energia 
sustentável do município não são as que estão sob a sua influência direta 
(nomeadamente medidas relativas aos edifícios residenciais), o que 
representa um desafio para uma nova geração de políticas energéticas 
locais.

• Verificou‐se que integrar, desde o início, entidades externas ao município 
permitiu identificar e considerar novas perspetivas sobre a visão do futuro 
do município e aumentar a consciência sobre o planeamento energético.

• Verificou‐se que a utilização de métodos como o MCDA, envolvendo 
diferentes grupos de intervenientes externos ao município, facilitou a gestão 
das múltiplas medidas potenciais para convergir para uma lista de medidas 
cientificamente sólidas e socialmente aceites para o futuro energético 
sustentável do Município.

Lições aprendidas



Obrigado!

Nuno.choraobilo@cm‐evora.pt


