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Motivação 

A Ação MODENERLANDS visa conjugar e sistematizar os esforços dos grupos
europeus de Investigação e Desenvolvimento (I&D) que trabalham em Energia
Sustentável e tecnologias associadas, em energia eólica e das ondas, propondo
vias de incorporação e promovendo as sinergias relevantes na Investigação,
Educação e Formação para potenciar a Sustentabilidade no ambiente
construído. MODENERLANDS é uma COST ACTION: CA20109 e está dividida em
3 Grupos de Trabalho. O LNEG participa em todos os Grupos de Trabalho e está
representado no Conselho de Gestão do Projeto.

Objetivos e Desenvolvimento do Projeto

Objetivos de coordenação Científica

• Recolha e sistematização dos enquadramentos teóricos existentes sobre os
recursos renováveis (e.g. ondas, vento), o respetivo impacto nas Alterações
Climáticas e em Ilhas Flutuantes de Energia Sustentável incluindo a sua
conceção e design;

• Debate nos Grupos de Trabalho, sobre resultados e atividades dentro de
uma estrutura tecno-económica e socio ecológica;

• Estudo dos procedimentos e estratégias para promover ilhas de Energia
Sustentável, incluindo inovações tecnológicas, e conducentes ao reforço das
características de resiliência do futuro ambiente urbano;

• Divulgação dos resultados a parceiros, stakeholders na área da energia,
investigadores em toda a Europa e em todo o mundo, e formação.

Objetivos de Capacitação e Transferência de Conhecimento

• Facilitar a partilha de conhecimento de novas tecnologias e capacidades
relacionados com as perspetivas das Ilhas Modulares de Energia Sustentável
que incluem aspetos teóricos e técnicos de energia sustentável, incluindo
questões socioecológicas e tecnoeconómicas para o aumento da resiliência
ambiental.

• Formação de Investigadores em Início de Carreira para se tornarem Técnicos
Especialistas e Decisores Políticos na área das Ilhas Flutuantes de Energia
Sustentável, que serão capazes, não só de liderar os desenvolvimentos
industriais necessários no setor de Energia Sustentável, mas também terão
uma compreensão completa das condições necessárias para a adoção
generalizada de tecnologia relevante tenha em conta critérios de
sustentabilidade e resiliência ambiental.

Laboratório Nacional de Energia e Geologia

MODENERLANDS –
Modular Energy Islands 

for Sustainability and 

Resilience



Parceiros

Integra várias instituições de 

vários países. Para maior

detalhe por favor visite a 

página desta Action.

Página da 

Internet

https://modenerlands.eu/

Duração do Projeto

11.10.2021- 10.10.2025

Grupos de Trabalho

GT1: Avaliação de recursos de energias sustentáveis para ilhas
energéticas

O GT1 visa promover e coordenar atividades de investigação compatíveis com a
estratégia da UE para Alterações Climáticas em relação à avaliação de recursos
globais e avaliação dos impactos das alterações climáticas na dimensão e
distribuição geográfica dos recursos renováveis. O WG1 também tem como
objetivo promover o conceito de Ilha de Energia e coordenar atividades de
investigação relacionadas com a avaliação do potencial de fontes de energia
renováveis offshore na Europa, com foco em águas profundas, questões de
integração de rede relacionadas com sistemas de energia emergentes flexíveis
para ligar sistemas de energias renováveis à rede, incluindo sistemas de
armazenamento e hidrogénio verde.

WG2: Ilhas de energia flutuantes offshore modulares

O GT2 coordena atividades de investigação abordando integridade e
sustentabilidade de plataformas flutuantes offshore, modulares, adequadas
para receber ilhas de energia, incluindo design conceptual inovador, questões
de construção, reciclagem/reutilização, mercados e indústrias e estrutura
regulatória. O WG2 concentra-se em desafios e soluções tecnológicas,
desenvolvimento de tecnologia de sistemas flutuantes, interação e carga
estrutural vento/onda/corrente, fabrico e execução de grandes estruturas,
funcionalidade operacional, integridade estrutural e monitorazação de
condições, custos, regulamentação e normalização.

WG3: Rede, armazenamento de energia e análise de resiliência

O WG3 visa implementar estratégias para as Ilhas de Energia para adaptação às
alterações climáticas, através de casos de estudo reais, tendo em conta a
integração na rede e critérios tecnoeconómicos. O WG3 integrará a análise de
viabilidade de projetos de Ilhas de Energia, análises de risco, resultados
relacionadas com as metas da UE estabelecidas pelo European Green Deal e
transferência de tecnologia.

Atividades (2022)

Este projeto organizou a primeira
reunião geral em Coímbra (11-12
Abril 2022) onde os GT estabeleceram
as principais atividades a desenvolver
durante o primeiro ano do projeto e o
programa de trabalhos para a sua
duração total.

No Verão de 2022, foi organizada a
primeira Training School em Chania,
Grécia, e os tópicos da formação
incidiram sobre modelação
do recurso eólico.


	Slide 1
	Slide 2

