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Motivação

A Rede Europeia de Distritos de Energia Positiva (PED-EU-NET) visa
mobilizar investigadores e outras partes interessadas relevantes em
diferentes domínios e setores para impulsionar a implantação de
Distritos de Energia Positiva (PEDs) na Europa por meio do partilha de
conhecimento, troca de ideias , partilha de recursos, experimentação de
novos métodos e co-criação de novas soluções.

Objetivos

Esta ação COST irá construir um ecossistema de inovação PED que ajuda 
a encontrar soluções para os vários desafios decorrentes de diferentes 
domínios. Fá-lo-á reforçando o diálogo entre as partes interessadas 
relevantes e estimulando a colaboração ao longo e entre domínios e 
cadeias de valor específicas do setor. 

Esta é a chave para co-criar soluções para o planeamento, 
financiamento, implantação, replicação e integração de PEDs. Irá 
harmonizar, partilhar e divulgar conhecimentos e experiencia sobre PEDs
em diferentes domínios a nível europeu. 

O projeto visa também explorar várias formas de governança envolvendo 
parcerias público-privadas-pessoas e fornecer uma visão sobre 
abordagens práticas para governança baseada em evidências para o 
desenvolvimento de PEDs. Isso levará a uma maior partilha de 
conhecimento dentro e fora das organizações de investigação europeias 
e incentivará a inovação de mashup na academia, indústria, cidades e 
comunidades.

Positive Energy Districts 

European Network 

PED-EU-NET 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia
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Parceiros

Fraunhofer ISE (Coordenador)

LNEG (Vice-Coordenador)

Mais de 130 parceiros

Página web

https://pedeu.net

Duração do projeto

2020 - 2024

Metodologia e plano de trabalho
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✓ Academia&Investigação: aumento do número de 
investigadores, projetos e publicações científicas;

✓ Para as cidades e comunidades envolvidas nesta Ação COST, 
aumento do conhecimento e da capacidade;

✓ Em termos de capacitação de PED, as oportunidades de 
formação para jovens profissionais, STSM;

✓ Para o público em geral das cidades, sensibilização e promoção
de parcerias público-privado-pessoas.Im
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✓ Implementação do Set Plan 3.2 através da colaboração com 
EERA JPSC, Anexo 83 e JPI UE;

✓ Envolver a administração municipal, ajudando a adoptar o 
conceito de PED e fortalecer a vontade de adoção de PED nas
cidades;

✓ Contribuição para o ODS dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU;

✓ Grande potencial em inovação e avanços científicos, 
tecnológicos, sociais, econômicos e regulatórios.

https://pedeu.net/



