
Nesta década os paradigmas tradicionais da 
nossa relação com a energia vão se transformar
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Os novos modelos de negócio estão 
centrados no conceito de “Utility do futuro”
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tecnologias de ponta e uso eficiente dos recursos

Áreas de enfoque do Smart Building

Utilização e Geração de energia a partir de fontes 

renováveis

Integração  com 

Smart grids

Mobilidade Elétrica Eficiência 

Energética

Ambiental e 

Sustentável







• 51% Sudão e 36% Somália; 

• 13% Etiópia, Ruanda, Burundi, 
Congo, Uganda, Eritreia e Namibia.

Estatística dos 
Refugiados

• 6  Pré primárias, 

• 12 Primárias

• 2 Secundárias

Escolas

• 2 Hospitais e 1 Clínica para Refugiados e 
TurkanasHospitais

• 8 furos para abastecimento

• Pontos de distribuição

Abastecimento de 
água

• Armazéns, escritórios, alojamentosOutros edifícios

Campo de refugiados em Kakuma.



As necessidades energéticas das famílias e edifícios 
exigem uma elevada quantidade de combustíveis fósseis 

com impactos significativos na comunidade
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http://www.globalgiving.com/pr/1900/proj1890a.html
http://www.globalgiving.com/pr/1900/proj1890a.html


Nível 3 

Energia para 
necessidades das 

sociedades 
modernas

Nível 2 

Energia para gerar 
atividades

económicas 
elementares

Nível 1 

Energia para 
necessidades 

básicas humanas

Source: International Energy Agency
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A EDP oferece Serviços de Energia que atendem necessidades 
humanas básicas e possibilita o uso produtivo de energia




