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RESUMO
Uma Smart Grid é uma rede elétrica que permite a integração inteligente de todos os atores
(produtores + consumidores = prosumidores) e sistemas que interagem com a rede elétrica,
visando o fornecimento eficiente de energia de uma forma sustentável, económica e segura. De
uma forma holística, a arquitetura de referência de Smart Grids resulta da fusão das tecnologias de
informação e comunicação com automação dos ativos do sistema elétrico de energia, maior
introdução de geração distribuída, integração de veículos elétricos e da oferta de novos serviços
agregados ao cliente, integrando assim uma infra-estrutura de rede activa. Esta automatização da
rede envolve a disseminação de sensores e atuadores na rede, o estabelecimento de uma rede de
comunicação bidirecional segura e com protocolos abertos, o uso local de inteligência distribuída e
inserida numa arquitetura com esquemas de coordenação hierarquizados e automação dos ativos
da rede. A transição para a Smart Grid é um processo que envolve todos os sistemas relacionados
com a rede elétrica. A integração de tecnologias inteligentes de diferentes tipos é essencial para
uma Smart Grid funcional e o caminho para a integração está alinhado com padrões de
interoperabilidade. A concretização das Smart Grid requer um novo nível de coordenação entre os
diferentes stakeholders: utilities, reguladores, fornecedores, investigadores e clientes finais.
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