
 

 

 

Com as suas comunidades de energia, 

«Modena pretende ser protagonista 

nesta transição energética» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandra Filippi, vice-presidente de Câmara 

Municipal de Modena, Itália 

 

A cidade signatária do Pacto de Autarcas, Modena, em Itália, foi apresentada 

recentemente na revista italiana Forum PA pelos seus esforços no domínio da 

descarbonização e transição para a sustentabilidade. Destacou-se o potencial das 

comunidades de energia, mas também a importância de fazer parte do Pacto de 

Autarcas Europeu para alcançar os respetivos objetivos.  
 

Foi a primeira cimeira do G20 em Roma, seguida da COP26 em Glasgow, que salientou 

claramente o estado de saúde do nosso planeta e a importância de agir sem mais demoras, 

através da implementação de uma transição energética eficaz e do desenvolvimento de uma 

estrutura económica e produtiva que tenha em conta a sustentabilidade ambiental. O 

Município de Modena pretende ser protagonista nesta transição energética para combater as 

alterações climáticas. Por outro lado, antes da pandemia global da COVID-19, milhões de 

pessoas manifestaram-se nas ruas para exigir justiça climática. Visto que as crises social, 

sanitária e climática estão interligadas, estas questões requerem soluções comuns. As 

comunidades da energia podem ser uma solução para resolver todos estes problemas. 



 

 

 

O que são as comunidades de energia? 

Uma comunidade de energia baseia-se num sistema colaborativo entre entidades públicas 

locais, empresas, negócios e cidadãos, que decidem desenvolver infraestruturas energéticas a 

partir de fontes renováveis e utilizar o autoconsumo através de um modelo baseado na 

partilha. Esta é uma excelente ferramenta para lutar contra as alterações climáticas, mas 

também para combater a pobreza energética, que afeta mais de 2 milhões de famílias 

italianas. Como envolve diretamente a comunidade, acelera a consciencialização e 

capacitação necessárias relativamente a questões tão cruciais. 

As comunidades de energia devem ser reconhecidas internacionalmente como fundamentais 

para alcançar os objetivos do Acordo de Paris, pois são instrumentos que podem resolver 

simultaneamente vários problemas. 

 

Consciencialização e envolvimento do utilizador 

As Comunidades de Energia podem envolver um número significativo de intervenientes 

sociais no desafio da descarbonização. A proximidade das centrais aos consumidores 

resultará, em muitos casos, em instalações em telhados ou nas redondezas de edifícios, 

transpondo a atenção para a questão da participação ativa dos cidadãos. O envolvimento 

dos utilizadores individuais e os benefícios económicos destes sistemas levarão os membros 

das Comunidades a ter comportamentos mais virtuosos em termos de eficiência energética 

e, de forma mais geral, a uma maior consciencialização das dinâmicas que caracterizam a 

produção, o consumo e a venda de energia elétrica. 

Estes elementos podem levar à utilização de soluções tecnológicas inovadoras, como um 

modelo que molda o perfil de carga dependendo das necessidades da rede e, por 

conseguinte, das ações dos consumidores. Ao conceder mais responsabilidade aos clientes 

finais, estes sentir-se-ão compelidos a alinhar os respetivos perfis de carga e produção e a 

realizar um primeiro balanço do seu próprio pequeno sistema.  

 

Um quadro legal em evolução 

A Diretiva Energias Renováveis (DER II), a sua transposição parcial e a conversão em lei do 

decreto italiano Milleproroghe definem o quadro jurídico das comunidades de energia. Este 

quadro jurídico estabelece a possibilidade de criação de comunidades que trocam energia 

para fins de autoconsumo coletivo instantâneo e diferido. 

O relatório Legambiente, de maio de 2021, intitulado «Municípios Renováveis» realizou um 

inquérito a, pelo menos, 30 configurações locais de comunidades de energia que utilizavam 

fontes renováveis e praticavam o autoconsumo coletivo. É um movimento mais rápido do 

que as instalações das grandes centrais que mostra um claro desejo de uma abordagem 

bottom-up. 



 

 

 

O compromisso do Município de Modena com o Pacto de Autarcas 

Nos últimos anos, o processo de descarbonização registou uma forte aceleração, e as 

questões de sustentabilidade ambiental, económica e social tornaram-se centrais não só a 

nível europeu, mas também nas políticas das autarquias locais. Modena tem uma localização 

crítica para a qualidade do ar e, portanto, a mudança para a energia verde é particularmente 

urgente para melhorar o bem-estar das pessoas.  

A maioria dos municípios membros da AESS aderiu à rede do Pacto de Autarcas e elaborou 

Planos de Ação para as Energias Sustentáveis e o Clima (PAESC). No Município de Modena, o 

Plano foi aprovado em fevereiro de 2021 com o objetivo declarado de reduzir as emissões de 

CO2 em pelo menos 55 % até 2030, em consonância os objetivos da UE. A iniciativa do Pacto 

de Autarcas teve um impacto positivo no território nacional, com o envolvimento de um 

grande número de cidades e partes interessadas e um aumento da consciencialização para a 

questão climática.  

Como alguns municípios de pequena e média dimensão têm enfrentado problemas internos, 

deve viabilizar-se novas ferramentas e/ou tornar as já existentes mais eficazes para que 

possam participar ao máximo na implementação dos seus Planos de Ação. Este plano parece 

resultar bem, porque um número crescente de cidades está a participar proativamente com 

as partes interessadas locais e a criar comunidades de energia com sucesso. 

 

Projetos específicos de comunidades de energia 

Em virtude do cofinanciamento do fundo europeu EIT Climate-KIC, em setembro de 2019, a 

AESS, a ENEA e a Universidade de Bolonha lançaram o projeto GECO (Green Energy 

Community – Comunidade da Energia Verde) com a participação de cidadãos, associações e 

empresas locais. Até 2023, levará à criação da primeira Comunidade Virtual de Energia de 

Emilia-Romagna, nomeadamente em Bolonha. 

O projeto GECO facilitará o desenvolvimento de oito novas centrais de energia renovável, 

que se traduzirão em uma central para o centro agroindustrial CAAB/FICO, uma central de 

biogás para a eliminação de resíduos orgânicos, centrais solares fotovoltaicas em vários 

edifícios residenciais, num centro comercial, nos telhados do Instituto de Investigação da 

Moda, na ZR Experience e em empresas vizinhas.  

Totaliza-se, assim, 14 MW de energia nova gerada por centrais fotovoltaicas, que, até 2023, 

produzirão mais de 15,4 milhões de kWh/ano, com uma redução de 120 MWh/ano de 

energia, evitando a emissão de 58 000 toneladas de CO2/ano para a atmosfera. 

O projeto está em curso e envolve o desenvolvimento de uma plataforma para a análise de 

fluxos de energia (produção, armazenamento e consumo), útil para garantir a flexibilidade 

energética dentro das Comunidades, para que os membros da Comunidade possam 

controlar o seu consumo de energia e contribuição para a comunidade.  
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Comunidades de energia: perguntas em aberto 

A transposição parcial das diretrizes europeias relativas a autoprodução e troca de energia 

permitiu o início de muitas iniciativas, com resultados incríveis, considerando que a lei foi 

aprovada há pouco mais de um ano e meio. Todavia, surgiram algumas questões críticas e 

algumas questões permanecem em aberto. 

 

O dimensionamento das comunidades de energia 

O dimensionamento das comunidades de energia, com base num parâmetro eletrotécnico, 

muitas vezes é redutor no que se refere ao potencial de participação que, geralmente, ocorre 

em experiências de projeto, principalmente para estruturas acima de 150 kW. 

Atualmente, os incentivos apenas recompensam a energia partilhada através de uma tarifa, 

independentemente da dimensão das centrais. Uma das questões críticas identificadas está 

ligada às configurações das pequenas centrais, que são sustentáveis apenas através de 

deduções fiscais e do superbónus. Para garantir a perpetuação destas experiências bottom-

up, estes projetos também têm de ser economicamente viáveis. 

 

Governação do mecanismo 

Uma questão delicada é a governação do mecanismo: desafiado na Europa por uma 

alteração que prevê a atribuição dos benefícios devidos aos membros diretamente a partir 

das suas contas, cria uma série de potenciais complexidades em termos de gestão e corre o 

risco de invalidar os modelos de negócios atualmente desenvolvidos. Além disso, em termos 

de governação, é necessário pensar em modelos que possam ser geridos bottom-up para as 

pequenas configurações, sem correr o risco de que custos de gestão complexos possam 

afetar os benefícios e fazê-los perder o seu atrativo. Devemos pensar também num papel 

ativo dos gestores nesse sentido, aplicando a dedução diretamente na conta, mas de forma 

livre e não obrigatória. 

 

Uma aceleração necessária para atingir a meta de neutralidade climática 

Atualmente, na Itália, mais de 1,1 milhão de centrais de energia de fontes renováveis 

satisfazem 37,6 % do consumo total de eletricidade e 19 % do consumo total de energia, 

através de um mix de tecnologias voltadas para a produção de energia elétrica e/ou térmica 

espalhada por todos os municípios. Para manter os compromissos assumidos e respeitar os 

prazos, é necessária uma intervenção rápida e concreta para agilizar o processo. Neste 

sentido, uma contribuição válida poderia vir da comunidade de energia. 


