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Até 2017 todas as habitações 
vão poder usufruir de uma tecno-
logia de medição inteligente que 
vai permitir poupanças energéticas 
signifi cativas. O dispositivo preten-
de, de forma automática e com um 
custo baixo, interagir com sistemas 
de contagens dos maiores fornece-
dores de eletricidade, água e gás, 
rentabilizando todas as tarifas as-

sociadas e trazendo benefícios para 
o consumidor fi nal. O custo desta 
tecnologia não deverá exceder os 
100 euros.

Este projeto, denominado Any-
PLACE (Adaptable Platform for 
Active Service Exchange) está in-
tegrado num consórcio europeu 
de energia, no âmbito do progra-
ma H2020, onde o INESC TEC 

(INESC Tecnologia e Ciência) é 
líder.

“Atualmente temos em casa di-
ferentes contadores que são da res-
ponsabilidade dos distribuidores de 
energia, que nos oferecem várias 
tarifas de água, gás e eletricidade. 
A solução que vai ser desenvolvida 
é, no fundo, um gestor energético 
capaz de integrar a informação de 

LIDERADA PELO INESC TEC NO ÂMBITO DE UM CONSÓRCIO EUROPEU DE ENERGIA 

Tecnologia portuguesa permite 
poupanças energéticas ao consumidor 

todos estes contadores, mostrá-las 
ao utilizadores e permitir que eles 
escolham o perfi l mais económico”, 
explica João Peças Lopes, diretor 
do INESC TEC e responsável pelo 
projeto.

 
Gestão e controlo de redes 
elétricas

Para além de oferecer uma so-
lução mais atrativa em termos de 
custo/benefício para o consumidor 
fi nal, integrando a telemedição de 
vários recursos energéticos, a pla-
taforma AnyPLACE vai permitir 
gerir e controlar ativamente as redes 
elétricas, ajudando a mitigar pro-
blemas operacionais relacionados 
com a variabilidade na produção 
de energia a partir de fontes reno-
váveis. 

“Imaginemos que numa certa 
altura do dia há um excedente na 
produção de energia eólica que 
faz decrescer o custo da energia. 
A plataforma AnyPLACE recebe 
a informação de preço em tempo 
real e, de acordo com o perfi l de 
utilização, atua sobre os dispositivos 
domésticos de modo a aproveitar 
essa tarifa”, exemplifi ca o diretor do 
INESC TEC.

Outra vantagem da plataforma é 
o facto de ser modular e poder ser 
adaptada a qualquer habitação, in-
dependentemente das tecnologias 
existentes.

Existem mais sete parceiros neste 
projeto de três nacionalidades dife-
rentes, portuguesa, alemã e austría-
ca: a Universidade Técnica de Viena 
(Áustria), a Universidade de Ciên-
cias Aplicadas Ostwestfalen-Lippe
(Alemanha), o JRC – Joint Resear-
ch Centre European Commission, 
a EFACEC Energia – Máquinas e 
Equipamentos Elétricos SA (Por-
tugal), a Power Plus Comunica-
tions AG (Alemanha), a BOSCH 
Termotecnologia SA (Portugal) e 
a Kreis Lippe der Landrat (Alema-
nha).

O AnyPLACE é um projeto com 
duração de 36 meses, que se iniciou 
no passado mês de janeiro. A pri-
meira fase, que começa agora a ser 
implementada, consiste na análise 
dos comportamentos energéticos 
nos quatro países envolvidos no 
consórcio. 


