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O projeto NEXTSTEP (NEXT distribution SubsTation improvEd Platform) tem como principal
objetivo desenvolver uma solução inovadora e integrada para o Posto de Seccionamento e
Transformação (PST) do futuro, tendo em conta os diferentes domínios que o constituem,
nomeadamente:
•
•
•
•
•
•

Um layout mais eficiente e adaptado à integração de novos equipamentos;
um invólucro que integre soluções eco-friendly e com melhor integração paisagística;
Transformador de potência mais eficiente e com menor nível de ruído;
Integração de equipamentos inovadores para a regulação de tensão e para a
integração de armazenamento de energia distribuído;
Novas soluções baseadas em IoT para a monitorização e controlo do PT e da rede de
baixa tensão;
Funcionalidades inovadoras na rede de baixa tensão tal como self-healing,
mapeamento automático da rede de baixa tensão e controlo automático da tensão

Os parceiros Efacec Energia - líder do consórcio promotor -, Efacec Electric Mobility, Eneida,
Universidade de Coimbra, INESC TEC e ITeCons agregam a experiência e a expetativa da
indústria, e o conhecimento e a capacidade científica que as entidades do SCTN aportam ao
projeto, visando a criação e a aplicação de novo conhecimento científico, com demonstração
na rede de distribuição em Baixa Tensão - BT - da EDP Distribuição, entidade subcontratada.

Website: http://www.itecons.uc.pt/projectos/nextstep

Logótipo Projeto:

Principais resultados

•
•
•
•
•

Especificação de uma arquitetura distribuída e modular para a monitorização,
proteção e controlo do PT
Realização de estudos teóricos e o desenvolvimento de modelos de simulação
numérica para avaliação do comportamento higrotérmico do PT
Especificação e desenvolvimento de uma solução IoT para monitorização do QGBT
e armários de distribuição
Especificação e desenvolvimento de aplicações para a gestão descentralizada da
rede BT e self-healing, tendo em conta a integração de sistemas de armazenamento
Especificação e desenvolvimento de uma solução para a regulação contínua da
tensão na rede BT;

Arquitetura geral da proteção e automação do Posto de Transformação e da rede de BT.

Gateway IoT para a monitorização do QGBT e medição de terras.

Arquitetura funcional das funcionalidades avançadas para a gestão da rede de BT.

