
Novo paradigma da Iluminação Pública e de Gestão da 
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão como 
oportunidade para o desenvolvimento das cidades e do território
Contratos de Eficiência Energética na Iluminação Pública
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão

Lisboa, 9 maio

A Iluminação Pública e a Rede de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão são duas infraestruturas com forte impacto 

quer na gestão urbanística quer na gestão financeira dos Municípios.

O fim dos contratos de concessão em vigor abre um novo ciclo. Cabe agora aos Municípios a opção de chamarem a si tal tarefa, 

ou de celebrarem um novo contrato de concessão. Esta opção só pode ser efetiva se realizada num quadro de liberdade e 

acesso a toda a informação. 

Sendo o impacto da despesa com iluminação pública significativo, é necessário um planeamento diferente, onde se incluem 

intervenções ao nível da eficiência energética.

A recente publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 5/2018 de 11 de janeiro, veio impor um apertado calendário 

aos Municípios em termos de opções a tomar. Até 30 de setembro, caso a opção seja pela concessão, os agrupamentos de 

municípios têm já de ficar definidos e o contrato desenhado.

Esta é uma oportunidade de alteração de paradigma, de uma atitude passiva para uma atitude mais ativa por parte de cada 

Município. Uma oportunidade para se desenvolverem comunidades verdes e cidades e territórios inteligentes, num quadro 

de promoção de uma renovada dinâmica na economia regional. Promovendo atividades focadas na eficiência de recursos, 

conciliando o estímulo à competitividade das empresas da região com o envolvimento da sociedade na promoção da economia 

de baixo carbono e perspetivando, ainda de uma forma coordenada, a promoção do emprego em cada região.

Programa

14:30 – Receção dos participantes

15:00 – Sessão de abertura
As concessões como catalisadores do desenvolvimento regional - José Basílio Simões 
(Presidente da Associação B2CITIzens)

Novo paradigma da Iluminação Pública - Moderador: Carlos Alves (LLL – Lighting Living Lab)

15:20 – Vantagens dos contratos de eficiência energética para os Municípios: Apresentação de
exemplos de contratação e enquadramento jurídico - Ivone Rocha (Telles de Abreu)

15:40 – Exemplo de projeto de Iluminação Pública com Telegestão e smart sensors, e o seu
modelo económico - Nuno Cavino (Município de Peniche)

16:00 – Coffee Break

Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão - Moderador: José Basílio Simões (Presidente 
da Associação B2CITIzens)

16:20 – Apresentação de resultados de inquérito “Os Municípios e os novos desafios” efetuado
às CIMs - Maria João Benquerença (B2CITIzens)

16:40 – Aspetos jurídicos: Ivone Rocha (Telles de Abreu)
Aspetos económicos: António Rodrigues (PWC)

17:10 – Exemplo de gestão de uma rede de distribuição - Sérgio Pinho (Cooperativa Elétrica do
Loureiro)

17:30 – Transição do Contrato de Concessão - Flávio Lé (E4S - Efficiency for Sustainability)

18:00 – Encerramento da Sessão - Carlos Alves (LLL – Lighting Living Lab)
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