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T I T L E  S A M P L E

Nome da skill EDP Smart Home

Frases para iniciar a skill
“Alexa turn on [device name]” / 
“Alexa turn off [device name]”

Descrição resumida da skill
With EDP Smart Home Skill, you
can control your devices easily, 

using you voice.

Exemplo de frase para ativar a 
skill

“Alexa, turn on television” / 
“Alexa, turn off the heater”

Links

Links: Dar acesso à política de 
privacidade de dados da EDP 

Comercial 
(https://www.edp.pt/politica-

de-privacidade/)

|  2

EDP Smart Home: Amazon Alexa

EDP Smart Home

“Alexa liga [nome do equipamento]” 
/ “Alexa desliga [nome do 

equipamento]”

“Alexa liga [nome do equipamento]” 
/ “Alexa desliga [nome do 

equipamento]”

“Alexa, liga a televisão” / “Alexa, 
desliga o aquecedor.”

Links: Dar acesso à política de 
privacidade de dados da EDP 

Comercial 
(https://www.edp.pt/politica-de-

privacidade/)

https://www.edp.pt/politica-de-privacidade/
https://www.edp.pt/politica-de-privacidade/
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Passo 1: Aceder à app Amazon Alexa         e encontrar a skill “EDP Smart Home” 

• Entrar na app Amazon 
Alexa e clicar em “More”

• Pesquisar por “edp”
• A Skill é a “EDP Smart Home”

Associar conta

• Clicar em “Skills & Games” • Clicar na pesquisa
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Associar conta

Passo 2: Ativar a skill e ligar a conta EDP Re:dy à conta Amazon Alexa

• Clicar em Enable to Use • Introduzir as credenciais do 
EDP Re:dy

• A app informa que o account 
linking foi bem sucedido

vcv
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Associar conta

Passo 3: Descobrir os equipamentos Re:dy e começar a controlá-los por voz

• Aguardar, enquanto a 
Alexa encontra os seus 
equipamentos

• Clicar em Discover Devices

Tudo pronto!

Os equipamentos foram adicionados à
Alexa.

A partir de agora já pode pedir à Alexa
para ligar ou desligar um deles.
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Descobrir novos equipamentos

Passo 1: Na app Amazon Alexa, fazer o processo de descoberta de novos equipamentos

• Entrar na app Amazon Alexa
e clicar em Devices

• Clicar em • Clicar em “Other”• Clicar em “Add Device”
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Procurar novos equipamentos

Passo 2: Descoberta dos novos equipamentos

• Clicar em “Discover Devices”

Caso existam novos equipamentos de controlo no EDP Re:dy, a Alexa irá descobri-los e associá-los
ao assistente de voz.
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Desassociar conta

Passo 1: Na app Amazon Alexa, entrar em EDP Smart Home e desassociar as contas

• Entrar na app Amazon 
Alexa e clicar em “More”

• Clicar em “Skills & 
Games”

• Clicar em “Your Skills” • Selecionar “Disable Skill”

No ecrã Disable Skill, clicar em
Disable



T I T L E  S A M P L E

Nome da skill
EDP Solar

Frases para iniciar / 
ativar a skill

“Alexa, talk to EDP solar”

“Alexa, ask EDP Solar 

my consumption 

prediction”

“Alexa, abre EDP Solar”

“Alexa, pergunta à EDP 

Solar os meus 

consumos”

“Alexa, abrir EDP Solar”

“Alexa, pregunta a EDP 

Solar mi producción 

solar”

Descrição resumida da 
skill

Simplify your life and 

activate Solar EDP. Now, 

you can interact with 

your EDP solar system 

and ask about your 

home energy 

consumption and solar 

production.

Simplifique a sua vida e 

ative o seu EDP Solar. 

Agora pode interagir 

com o seu sistema solar 

EDP e perguntar sobre 

os seus consumos e 

produção dos seus 

painéis.

Simplifique su vida y 

active EDP Solar. Ahora 

puede interactuar con su 

sistema solar EDP y 

preguntar sobre el 

consumo y producción 

de los paneles.

Exemplo de frase para 
interagir com a skill

“list my houses”

“tell me my solar 

production of [house 

name] house”

“seleciona a casa [nome 

da casa]”

“diz-me a minha 

previsão de consumos 

para este mês”

“dime que casas tengo”

“dime mi consumo en

casa”

Links Links: Dar acesso à política de privacidade de dados da EDP Comercial 
(https://www.edp.pt/politica-de-privacidade/)
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EDP Solar: Amazon Alexa

https://www.edp.pt/politica-de-privacidade/
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Passo 1: Aceder à app Amazon Alexa         e encontrar a skill “EDP Solar” 

• Entrar na app Amazon 
Alexa e clicar em “More”

• Pesquisar por “edp”
• A Skill é a “EDP Solar”

Associar conta

• Clicar em “Skills & Games” • Clicar na pesquisa
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Associar conta

Passo 2: Ativar a skill e ligar a conta EDP Re:dy à conta Amazon Alexa

• Introduzir as credenciais do 
EDP Re:dy

• A app informa que o account 
linking foi bem sucedido


