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Overview of the articles  

The first Press release was launched in January 26, by the university press. This press release 

announced the Transparense and the first pilot we succeed to follow: the replacement of 

conventional public lighting with LED lighting. Because the replacement of conventional 

Public Lighting by efficient luminaires is a very hot issue on the political agenda of 

municipalities, the information launched by the press cabinet of the University, informing 

about the involvement of the Transparense project as an Observer of this potential contract, 

turned into big news in the Portuguese press. The buzz created around the press release was 

quite interesting and about 40 articles were published in national newspapers, announcing 

in the TV news and also in the radio. Some, the most relevant, articles are pasted below. 

However, due to some problems between the client and the consortium (ESCO), which are 

out of our scope and control, it is hardly possible that this project would be one Portuguese 

Pilot under Transparense, because the timeline of the project won´t surely fit with the 

developments in the litigious process that is running in courts.  

Following the co-organization of the second ESCO Portuguese Conference, we were invited 

to publish an article in the National magazine: Edifícios E Energia (www.edificioseenergia.pt). 

This journal is published every two months, and the most recent volume issued, that is about 

ESCOs (July/August 2014), includes two articles relevant for the Transparense dissemination. 

One is about the project itself (pags. 20-22), and another is a more general article about the 

instruments towards the competitiveness of the economy (28-30) where the Code of 

Conduct is mentioned. 

 

PRESS RELEASE LAUNCHED by the University Press: 

Universidade de Coimbra participa em projeto para aumentar a transparência do mercado 

dos Serviços Energéticos. 

 

O projeto Europeu Transparense começou há pouco mais de seis meses e vai durar até 

Setembro de 2015 O projeto reúne 20 parceiros europeus e tem um orçamento de 2,1 

milhões de euros, financiados pelo Programa Energia Inteligente Europa (IEE), com co-

financiamento dos parceiros do projecto. O ISR- Universidade de Coimbra é o parceiro em 

Portugal do projeto Transparence, que conta com a colaboração da ADENE, APESE, AGEFE, 

DGEG, EDP, GALP, ISQ, SmartWatt e Jorge Rodrigues no comité de discussão dos principais 

avanços do projeto e impactos no mercado nacional. 
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O objetivo do projeto Transparense é aumentar a transparência e honestidade do mercado 

dos Serviços Energéticos em toda a Europa, e principalmente facilitar a elaboração e 

implementação de Contratos de Desempenho Energético (CDE). 

O Transparense incidirá sobre as principais características dos projetos CDE individualmente 

em cada país participante. Uma das atividades principais do projeto Transparense é o 

desenvolvimento de um Código de Boas Práticas) Europeu que permita a qualificação dos 

CDEs. Este Código servirá quer as Empresas de Serviços de Energia (ESEs) quer os seus 

clientes. O Código de Boas Práticas é constituído por conjunto de regras, que se encontram 

já em discussão nos diversos países por forma a adaptar as condições generalizadas para as 

condições específicas de cada País participante. O principal objetivo do CoC é ajudar a 

melhorar a transparência dos mercados de CDE assegurando, ao mesmo tempo, a qualidade 

e confiança no fornecimento de Serviços Energéticos. 

Este projeto irá fornecer uma visão geral e transversal do Mercado Europeu, apontando as 

principais barreiras e através do desenvolvimento de uma base de dados exaustiva com 

aspetos tão relevantes como os modelos financeiros de CDEs já implementados. 

Ao longo de 2014, o ISR-Universidade de Coimbra, irá realizar três eventos no âmbito do 

Transparense, onde, para além dos resultados do evoluir do projeto, se poderão trocar 

experiências entre os diferentes mercados de CDEs na Europa e discutir oportunidades de 

melhoria do mercado dos CDEs em Portugal. 

Uma parte importante do projeto será o acompanhamento de projetos-piloto de CDEs nos 

diversos Países participantes. Em Portugal, O ISR-Universidade de Coimbra irá acompanhar 

dois projetos-piloto de CDEs, entre os quais, o projeto de Iluminação Pública (IP) Eficiente no 

Município de Coimbra, que consiste na instalação de cerca de 35.000 luminárias com 

tecnologia LED. Este projeto será implementado pela ISA e MRG e quando concluído, tornará 

Coimbra na primeira cidade do mundo 100% LED na IP. O projeto permitirá uma poupança 

energética da ordem dos 70%. 

 

Para mais informação, por favour visite www.tranparense.eu ou contacte 

Paula Fonseca, Carlos Patrão, ISR-UC 

pfonseca@isr.uc.pt; carlospatrao@isr.uc.pt 
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No. Date Publisher Title of the article 
No. of readers 

/visitors  
Web link to the article (if available) 

1 
27-
01-
2014 

RTP 
Notícias 

Cientistas de 
Coimbra em 
projecto Europeu 
pela Transparência 

400000/month  Main national TV Channel news published online 

2 
27-
01-
2014 

Centro TV  
Coimbra vai ser a 
primeira cidade 
LED do mundo 

 Regional TV chanel  

3     Destak 

  Cientistas de 
Coimbra em 
projecto Europeu 
pela Transparência 

  
  http://www.destak.pt/artigo/185335-cientistas-de-coimbra-em-projeto-europeu-pelatransparencia- 
do-mercado-energetico 

4   
 Pontos de 
Vista 

Cientistas em 
projecto Europeu 
pela transparência 
do mercado 
energético 

  
 http://www.pontosdevista.com.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=10309:cientistas-
em-projeto-europeu-pela-transparencia-do-mercado-energetico&catid=37:ciencias&Itemid=91 

5 
 28-
01-
2014 

Diário as 
Beiras 

Uso de tecnologia 
LED na Iluminação 
Pública vai 
permitir 
poupanças de 
mais de 50% 

  
 

6  28-  Diário de  UC ajuda na     
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01-
2014 

Coimbra Transparência do 
mercado 
energético 

7 
 27-
01-
2014 

 Boas 
Notícias 

 Coimbra: primeira 
cidade mundial 
100% iluminada a 
LED 

   http://boasnoticias.pt//noticia.php?noticia=_18532&page=0 

8 
 28-
01-
2014 

 Público-
Porto 

 Coimbra vai 
poupar na 
iluminação pública 
sob o olhar da 
Universidade 

 37 425 prints  Article published in the main daily portuguese newspaper 

9  July 
 MediaLine, 
Lda 

 A „fair trade“ – an 
article about 
Trasnparense 
project 

 5000 prints 
 Article about the Transparense project, published in the National Magazine Edifícios E Energia 
(Buildings & Energy) 

10 
 July 
2014 

MediaLine, 
Lda 

Instruments for 
the 
competitiveness 
of the economy 

 5000 prints Article published in the National Magazine Edifícios E Energia (Buildings&Energy). 
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4 Cientistas em projecto europeu pela transparência do 

mercado energético 
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5 UC ajuda na transparência do mercado energético 
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6 Coimbra to be the world´s first LED public Lighting city 

 

 

 

7 Coimbra vai poupar na iluminação pública sob o olhar da 

Universidade 
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8 Coimbra: Primeira cidade mundial 100% iluminada a LED  
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9 Um “negócio justo”  
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10 Instrumentos para a competitividade da Economia  
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