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Luís Vale Cunha 

Director responsável pela Agenda Europeia na EDP Distribuição. 
Enquanto representante, a nível europeu, dos Operadores de Rede de Distribuição, tem participado activamente na 
discussão do novo pacote legislativo para o sector, na transformação do papel das redes na transição energética, 
na plataforma europeia de entendimento entre Distribuição, Transporte e Comissão Europeia, assim como em várias 
equipas relatoras de documentos de posição. 
Entre as várias áreas da Distribuição onde exerceu actividade, foi um dos pioneiros das redes inteligentes de energia 
a nível nacional e internacional.  
 
Gestão Activa do Sistema e Flexibilidade: do desafio à oportunidade 
O sector energético está em profunda transformação. A electricidade é um elemento chave da transição para uma 
sociedade mais descarbonizada. A capacidade de integração do sistema, suportada na crescente flexibilidade na 
utilização dos recursos distribuídos, funcionará, cada vez mais, como parte da solução para gerir a crescente 
complexidade, ao mesmo tempo que é promovida a participação activa dos clientes, cidadãos e comunidades. 
Um dos primeiros passos, conforme recentemente reconhecido no ‘pacote energia limpa para todos os europeus’, 
passará por uma definição mais clara do potencial de interligação entre a gestão activa do sistema (active system 
management) e o acesso a recursos externos flexíveis, envolvendo operadores de rede, agentes de mercado e 
consumidores, de forma individual ou agregada. 
Nesta sessão, são apresentados os mais recentes desenvolvimentos a nível europeu e procuram debater-se as 
oportunidades para o sector e a convergência indispensável para uma transição energética bem-sucedida. 

 

Informações e inscrições: 

A sessão irá decorrer no dia 02 de Outubro de 2019 das 18h às 19:30h, no Auditório Ordem dos Engenheiros (Av. 

António Augusto de Aguiar 3D ) 

 

A inscrição é gratuita, mas limitada à capacidade da sala, pelo que se solicita confirmação de presença, até ao dia 
1 de Outubro, através do email geral@apenergia.pt . 
 
 
 
 
 
 

Associação Portuguesa da Energia  

A APE é uma instituição privada, de utilidade pública, sem fins lucrativos, que desenvolve actividade na área da energia sustentável, procurando 

dinamizar a reflexão e o debate em áreas ligadas à evolução do sector energético e desenvolver acções que reforcem o seu papel na economia 

e na qualidade de vida em Portugal. A APE assegura a representação nacional no Conselho Mundial de Energia, tendo como associados as 

principais empresas e organismos públicos do sector energético, bem como da indústria transformadora e dos serviços.  
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