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A inovação no setor elétrico está a avançar a um ritmo acelerado
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O sector está a evoluir num sentido distribuído assente em serviços e com
clientes a gerar a sua própria energia
Stakeholders

Utilities

Mercado

Clientes

De…

Para…

> Geração centralizada

> Geração distribuída

> Fluxos energéticos unidireccionais

> Fluxos energéticos bidirecionais

> Tecnologias emissoras de GEE

> Tecnologias renováveis

> Mercado regulado

> Mercado liberalizado

> Commodity

> Sofisticação de produtos e serviços

> Número limitado de players

> Novos players e mais concorrência

> Dependência das utilities

> Promasumers

> Preocupações ambientais baixas

> Preocupações com sustentabilidade

> Literacia tecnológica baixa

> Maior literacia tecnológica

Fonte: PWC, EDP
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A cadeia de valor está pois a transformar-se profundamente
Cadeia de valor emergente da eletricidade
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Na geração, as tecnologias eólica e solar continuarão a aumentar o seu peso
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Fonte: Mckinsey Clean Technology Performance Initiative, European Commission “Roadmap 2050”,
Google.org, Eurelectric Innovation Action Plan Taskforce analysis
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Na distribuição, as smart grids permitirão potenciar o desenvolvimento de
novos produtos e serviços…
Smart grids

> Rede com comunicação e fluxos
bidirecionais entre as utilities e os clientes
> Controlos, automatismos e equipamentos
interligados

Smart meters

2

> Fluxo bidirecional de energia
> Informação e a monitorização em tempo
real do consumo

Fonte: Smartgrid.gov, Smartgridtech, GE Digital Energy, uSwitch, British Gas
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… Que surgirão ao nível de cada instalação alterando de forma estrutural a
forma como a energia eléctrica é consumida
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Tendências no downstream
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Por permitir a produção em pequena escala de eletricidade e calor por
consumidores, a geração distribuída é uma peça chave
Principais tecnologias de geração distribuída
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Fonte: UK Department of Energy and Climate – Microgeneration stategy, análise EDP
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Os veículos elétricos têm tido uma adoção crescente, constituindo-se como o
melhor exemplo de eletrificação
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Evolução do número de vendas de novos veículos elétricos no Mundo
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Mais de 400 mil veículos elétricos no Mundo no final de 2013

Fonte: UK Department of Energy and Climate – Microgeneration stategy, análise EDP
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O armazenamento de energia distribuído será um subproduto com benefícios
adicionais
Benefícios do armazenamento

3

3

> Compensação da intermitência das renováveis
> Arbitragem de preço

> Desfasamento de produção e consumo
> Maior autonomia face à rede

> Diferimento do investimento em redes pela gestão
local de picos de procura

Fonte: Samsung, Sandia National Laboratories
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A densidade energética é o aspecto mais crítico do armazenamento com as
baterias Lithium-ion a liderarem em termos tecnológicos
Densidade de energia e capacidade para diferentes tecnologias
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Fonte: IEA (Technology Roadmap, 2011), Johnson Controls - SAFT
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Estes equipamentos distribuídos irão requerer o desenvolvimento de
produtos e serviços que articulem e integrem o respectivo funcionamento
Tendências no downstream
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O Energy Management e o Demand Side Response permitirão que os
consumidores participem ativamente no mercado
3
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Actuação do lado da procura via mudanças no padrão de
consumo por parte dos consumidores finais
> Exemplos:
─ Indústria: redução de produção em horas de pico e load
shifting
─ Edifícios: redução da iluminação, alteração da
temperatura ambiente via AC

Procura de
electricidad
e
Altura do
dia

─ Doméstico: Alteração de temperatura ambiente via AC,
venda de energia produzida ou armazenada ou Vehicleto-Grid

Fonte: Comissão Europeia
12

Com estas alterações, haverá um maior crescimento dos negócios não
tradicionais das utilities
Exemplo de EBIT da indústria europeia
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1. Assume os mesmos preços de commodities entre 2012 e 2020
Fonte: Mckinsey Industry Vision
13

A EDP tem vindo a desenvolver iniciativas para se posicionar adequadamente
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A soluções de autoconsumo permitem ao cliente produzir e consumir a sua
própria eletricidade
> Soluções de energia solar para os clientes
produzirem a sua própria energia
> Sistema re:dy para controlar em tempo real a
produção

> Solução adequada ao perfil de cada cliente
> Reduzir a fatura elétrica
> Gerar energia renovável
> Pagamento em mensalidades sem entrada inicial
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O re:dy permite aos clientes gerirem a energia de suas casas…
 Informação em tempo real multi-plataforma

Informação
clara

Conforto e
segurança

 Consumos e produção de energia
 Comparação com vizinhança

 Controlo remoto de equipamentos e circuitos
 Simulação automática de presença
 Identificação de consumos anómalos

 Acesso facilitado a eficiência energética
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 Optimização tarifária
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…estando integrado já com as soluções de Energia Solar EDP

Feed in tariff

Geração em
tempo real

Autoconsumo

Balanço energético
em tempo real
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A EDP lançou a sua oferta de mobilidade elétrica em parceria com os
principais fabricantes
Oferta de mobilidade eléctrica

Parcerias com marcas automóveis

> Tarifário especial, com
energia verde

> Posto de carregamento
> Re:dy para controlar os
consumos de veículo

> Oferta de 400€ de
eletricidade aos
primeiros 500 clientes
dos parceiros
automóveis
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