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A empresa, uma das maiores operadoras européias no setor, tem planos de implantar no Brasil 
projetos de energia sustentável testados antes em Portugal 
 
Ô Brasil é visto pela EDP como um grande mercado potencial de energia verde. E é pensando 
nisso que a companhia tem trabalhado em protótipos variados em Portugal com o objetivo de 
traze-los para o território nacional. O investimento é justificado. De acordo com o presidente 
da empresa no Brasil , Antônio Pita de Abreu, existem atualmente 20 megacidades no mundo 
e até 2050 este número deve chegar a 400. "Essas megacidades representam, hoje, 75% do 
consumo energético das cidades e 80% da emissão dos gases causadores do efeito estufa. 
Precisamos estudar fontes de baixo impacto ambiental e, nesse sentido, o Brasil tem soluções 
imensas para lidar com isso", previu Abreu. 
 
Um dos principais estudos que estão sendo feitos pela EDP é o do carro elétrico. A intenção é 
lançar um pequeno projeto em Lisboa para depois traze-lo numa proporção maior para o 
Brasil. "Queremos montar pontos de carregamento controlado nas ruas para permitir que o 
motorista ponha carga no carro e mova apenas com eletricidade", explicou o presidente de 
Inovação da EDP, Antônio Vidigal. Segundo ele, a empresa, que já tem a tecnologia para 
implantar o sistema, vai se juntar à montadora de automóveis Nissan para lançar um projeto 
de mobilidade elétrica até 2011. 
 
A EDP também tem intenção de montar, no oceano brasileiro, plataformas de energia offshore. 
É como uma grande usina de energia eólica flutuante localizada a 20 km da costa ligada ao 
continente através de um cabo submarino. "A capacidade desses sistemas, em fase de 
desenvolvimento em Portugal, é de 2 megawatts, sem qualquer impacto ambiental. O vento no 
mar é mais forte e mais constante do que no continente", esclarece Vidigal. Há ainda um 
projeto de "tecnologia inteligente" que visa integrar o consumo de energia à internet. 
 
Na prática, o consumidor teria em sua casa um microcomputador, em vez de um contador de 
eletricidade. Assim, poderá saber qual a capacidade da rede, o preço da energia e os 
equipamentos que estão ligados. "Daí, é possível que a pessoa tenha no smartphone o 
controle, para saber se deixou algum equipamento ligado em casa e desligá-lo. E até poderá 
ver se o filho assistiu tevê a tarde inteira em vez de estudar", brincou o diretor de Inovação da 
EDP. 
 
Parcerias 
 
Com relação a parcerias com empresários brasileiros, a companhia portuguesa tem planos 
ambiciosos. A EDP Ventures o braço da empresa que trabalha com capital de risco tem € 40 
milhões (cerca de R$ 104 milhões) para investir em empresas de tecnologia e energia limpa, a 
chamada 'clean tech'. "Estamos à procura de empresas startups para fazer parcerias em todo 
o mundo e também aqui no Brasil. Nesta sexta-feira, por exemplo, estaremos no Rio. Existem 
muitas empresas brasileiras com esse potencial", antecipou Vidigal. 
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