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Os resultados do Grupo EDA do 
primeiro semestre deste ano 
estão em linha com o Plano 
e Orçamento, aprovado na 
Assembleia Geral de dezembro 
último. Todas as empresas do 
Grupo apresentaram resultados 
positivos e tudo indica que 
iremos terminar o ano com 
valores próximos dos previstos 
para 2019. Nos primeiros oito 
meses deste ano, o consumo 
de energia elétrica nos Açores 
foi praticamente idêntico ao do 
período homólogo do ano anterior 
e a percentagem de energias 

estar provado que um sistema 
de baterias e de regulação, como 
aquele que a empresa Graciólica 
instalou na Graciosa, permite, só 
por si, regular e manter a rede, 
mesmo em situações críticas de 
exploração. 

Neste projeto pioneiro, 
gostaria de destacar o papel de 
Clemens Triebel, administrador 
e cofundador da empresa 
alemã Solon (mais tarde 
Younicos), que nos contactou 
para realizar este projeto, dos 
diversos administradores das 
empresas que ficaram com este 
empreendimento e por fim de 
Scott Macaw, que deu finalmente 
os passos decisivos para que 
este sonho se transformasse em 
realidade. Gostaria também de 
destacar a forma empenhada 
como o Governo Regional sempre 
apoiou esta iniciativa. Este projeto 
foi considerado de interesse 
regional e recebeu um significativo 
incentivo financeiro do Programa 
Operacional dos Açores.

O engenheiro Francisco 
Botelho, administrador da EDA 
durante 17 anos, foi quem mais 
acreditou neste projeto e que o 
acompanhou desde o seu início 
até à sua implementação final. O 
nosso obrigado!

Uma palavra muito especial ao 
Professor Doutor João Peças 
Lopes, e à sua equipa do INESC-
TEC, que supervisionaram todos 
os testes necessários para a 
colocação deste sistema na rede 
elétrica. Gostaria de destacar 

renováveis e endógenas na rede 
elétrica, durante este período, 
foi também muito semelhante. 
Este ano, obtivemos menos 
produção geotérmica, devido a 
uma paragem forçada da Central 
Geotérmica do Pico Vermelho, 
originada pela necessidade de 
integrar esta central na linha de 
60 kV e também devido a alguns 
trabalhos de manutenção que 
tivemos de realizar. 

Está a decorrer a fase de pré-
qualificação dos concorrentes do 
concurso público para o sistema 
de armazenagem de energia e 
controlo da rede por baterias 
para a ilha Terceira e muito em 
breve lançaremos um concurso 
semelhante para a ilha de São 
Miguel.

No passado mês de julho ficou 
concluída, com sucesso, a última 
fase de testes, na ilha Graciosa, 
do sistema constituído por 
um parque eólico, um parque 
fotovoltaico e um complexo de 
baterias, inversores e eletrónica 
de potência que permite não só 
a regulação e a gestão da rede, 
como também uma maior entrada 
de energias renováveis. No mês 
de agosto último, consumimos 
menos de metade do combustível 
habitual para a produção de 
energia elétrica na central térmica 
da ilha Graciosa e obtivemos uma 
penetração de renováveis da 
ordem dos 51,5%, o que é de facto 
um sucesso! É natural que ainda 
surjam algumas dificuldades no 
decorrer do tempo, mas parece 

“(…) parece estar 
provado que um 
sistema de baterias 
e de regulação, 
como aquele 
que a empresa 
Graciólica instalou 
na Graciosa, 
permite, só por si, 
regular e manter a 
rede, mesmo em 
situações críticas 
de exploração.”
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também o empenho e a dedicação 
dos engenheiros Francisco 
Gonçalves (coordenador da equipa 
da EDA de acompanhamento 
dos testes), João Aleixo, Jovito 
Silva, David Luís, Luís Guilherme 
e Rui Tavares que estiveram, 
por parte da EDA, a acompanhar 
estes testes. Neste projeto 
estiveram diretamente envolvidos 
diversos departamentos da 
EDA, como sejam: CINFE, DESEL, 
PLAIN e EDIST. Uma palavra de 
agradecimento a todos vós. Sem a 
vossa prestimosa colaboração este 
projeto não teria sido possível. 

Os projetos de baterias e controlo 
da rede que temos previstos para 
as ilhas Terceira, São Miguel, 
Santa Maria e Corvo não têm 
ainda como ambição retirar 
totalmente as unidades térmicas 
do sistema. Será ainda uma 
etapa intermédia, que exige um 
investimento muito menor e 
por isso mais viável em termos 
económicos. Tudo indica que, 
no futuro próximo, os custos 
das baterias, dos inversores 
e da eletrónica de potência 
poderão baixar. Temos de estar 
atentos aos resultados desta 
experiência na ilha Graciosa e 
também à evolução do mercado 
destes equipamentos com vista 
a tomar as opções mais corretas 
para o Grupo EDA.  o  

Duarte Ponte

Presidente do Conselho de Administração 
da EDA - Electricidade dos Açores, S. A. 
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GRACIÓLICA

No passado mês de julho, foi 
concluída, com sucesso, a última 
fase de testes do sistema da 
Graciólica, necessária para os 
seus promotores obterem a 
respetiva licença de exploração 
final e realizar-se o auto formal 
de ligação à rede pública 
de energia elétrica da ilha 
Graciosa, concretizado a 21 de 
agosto. A EDA acompanhou 
localmente os testes, com uma 
equipa técnica coordenada 
pelo Eng.º Francisco Gonçalves, 
e o INESC TEC – Instituto de 
Engenharia de Sistemas e 
Computadores, Tecnologia e 
Ciência supervisionou e aprovou 
o resultado dos mesmos.

O atual projeto da Graciólica 
nasceu em 2006, por iniciativa 
de uma empresa alemã 
(Solon, mais tarde Younicos) 
que pretendia testar um 
sistema de armazenamento de 
energia elétrica em baterias 
que permitisse maximizar a 
penetração de renováveis numa 
pequena rede isolada. A EDA 
disponibilizou-se para adquirir 
a energia elétrica de origem 
renovável a produzir, logo que 
as caraterísticas da onda de 
tensão respeitassem os valores 
regulamentares e o respetivo 
preço fosse aceite pela ERSE – 

Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos. Em agosto de 2012, 
foi assinado com a EDA um 
MPPA (Master Power Purchase 
Agreement), numa cerimónia 
presidida pelo Presidente do 
Governo dos Açores, Carlos 
César. Mais tarde, em maio de 
2013, foi assinado um contrato 
de aquisição de energia, 
após aprovação do respetivo 
clausulado pela ERSE.

Tratando-se de uma configuração 
então inovadora, o projeto 
teve de enfrentar diversos 
desafios tecnológicos, sobretudo 
relacionados com o sistema 
de gestão de energia EMS - 
Energy Management System, 
bem como dificuldades de 
financiamento resultantes da 
crise que, entretanto, afetou o 
país e ainda uma reestruturação 
acionista, que atrasaram o seu 
desenvolvimento e conclusão.

Na fase de teste, o sistema 
permitiu o abastecimento contínuo, 
durante mais de um dia, da 
Graciosa com energia elétrica de 
origem 100% renovável, sendo o 
valor contratual da penetração 
média anual renovável de 65%.

O sistema da Graciólica é 
constituído por:

- Parque Eólico de 4,5 MW (5 
aerogeradores de 900 kW cada);

- Parque Fotovoltaico de 1 MW 
(4000 painéis de 250 Wp);

- Central de Armazenamento e 
Gestão de Energia de 7,4 MW/2,6 
MWh (3 inversores de 2,475 MW 
cada e 320 baterias de iões de lítio);

- Linha de MT a 15 kV entre o 
Parque Eólico da Serra Branca 
e a Central de Baterias do 
Quitadouro. o

Francisco Botelho | Assessor do Presidente do Conselho de Administração
Cláudia Fontes

PROJETO
GRACIÓLICA



BENEFÍCIOS 
DO ARMAZENAMENTO 
DE ENERGIA PARA ALÉM 
DA INTEGRAÇÃO 
DE RENOVÁVEIS

Influenciada por fatores de índole 
ambiental e económica, a penetração 
de fontes renováveis tem vindo a 
crescer em todo o mundo. O caso 
dos Açores não é exceção. Contudo, 
em sistemas elétricos isolados, 
caracterizados por uma baixa inércia 
comparativamente com os grandes 
sistemas interligados, o aumento 
de renováveis na rede elétrica 
representa um risco considerável 

Grupo de Acompanhamento dos ensaios do Projeto Graciólica da EDA na Graciosa

para a operação segura do sistema 
elétrico, sendo necessário manter 
em funcionamento grupos térmicos 
por questões de segurança, limitando 
a produção renovável. A natureza 
variável da produção renovável 
compromete ainda a flexibilidade 
de operação das redes isoladas, 
tornando-as particularmente 
suscetíveis a problemas de 
estabilidade da frequência, facto 

que representa um risco para a 
continuidade e qualidade de serviço. 

Para acomodar esta variabilidade 
do recurso renovável no contexto 
atual das redes elétricas, marcado 
por desafios exigentes, existe a 
necessidade de adoção de estratégias 
inovadoras e de tecnologias 
disruptivas na gestão dos recursos 
renováveis, entre as quais a utilização 

GRACIÓLICA
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de tecnologias de armazenamento 
de energia à escala do sistema 
electroprodutor, que possibilitem 
garantir o fornecimento de energia 
elétrica a clientes.

O armazenamento de energia 
assume, pois, um papel decisivo 
na gestão da energia renovável, 
mais ainda em sistemas isolados 
com a inerente variabilidade dos 
recursos renováveis e previsão 
renovável pouco precisa, colocando 
sérios obstáculos à integração 
de renováveis no sistema 
elétrico.  Estamos certos que o 
armazenamento de energia será 
um ponto de viragem no mercado 
energético nos próximos anos, já 
que converterá energias renováveis, 
como a eólica ou a solar fotovoltaica, 
em fontes de energia constantes e, 
por isso, mais eficientes e previsíveis. 

O presente artigo pretende evidenciar 
as principais conclusões dos testes 
de comissionamento do projeto 
Graciólica que, no entender da equipa 
da EDA que acompanhou os ensaios 
no terreno, deverão ser consideradas 
para futuros projetos da EDA.

Graciosa. 
Transição 
energética e 
flexibilidade 
no sistema elétrico

Um dos principais desafios dos 
sistemas energéticos atuais é a 
descarbonização da produção 
de energia, através da chamada 
transição energética. Embora este 
desafio seja complexo e necessite 
da combinação de muitas soluções, 
é inequívoco que a geração de 
energia elétrica com base em fontes 
renováveis será uma das principais 
componentes dentro desse conjunto 
de soluções. Além disso, a redução 
dos custos de fabrico está a tornar 
estas tecnologias competitivas face a 
tecnologias convencionais de geração 
de energia elétrica, com os benefícios 
que derivam das suas emissões 
nulas (quer de gases de efeito 
estufa, quer de outras emissões 
contaminantes), ou de menores 
emissões comparativamente com 
tecnologias convencionais, mesmo 
quando se analisa o seu ciclo de 
vida completo (incluindo fabrico, 
transporte e instalação). 
 
A geração de energia tendo como 
base recursos renováveis apresenta 
desafios adicionais, nomeadamente 
a incontrolabilidade de produção 
devido à variabilidade do recurso 
(com exceção da energia hídrica). 
Porém, a estabilidade do sistema 
elétrico está baseada no equilíbrio 
permanente e instantâneo entre 
geração e consumo. Garantir a 
estabilidade do sistema é uma 
das responsabilidades principais 
dos Operadores das Redes de 
Transmissão e Distribuição.
 
Tradicionalmente, este equilíbrio 
tem sido garantido pela geração 
convencional controlável (por 

exemplo as centrais térmicas) que 
ajustam a sua geração ao consumo 
existente em cada momento. 
Porém, o incremento em curso 
da geração eólica e solar tem 
várias consequências importantes 
no sistema elétrico e na sua 
estabilidade. Nomeadamente, esta 
geração é dificilmente controlável, 
e, portanto, por si só não pode 
contribuir suficientemente para 
a estabilidade do sistema. Além 
disso, tem vindo a substituir 
progressivamente as centrais 
controláveis mais poluentes 
implicando uma crescente 
necessidade de flexibilidade no resto 
dos recursos do sistema, que possam 
adaptar-se em função das suas 
caraterísticas, para garantir o citado 
equilíbrio entre geração e consumo. 
O conceito de flexibilidade é um 
conceito abrangente que se refere à 
capacidade dos recursos do sistema 
elétrico de adaptar a sua geração ou 
o seu consumo para contribuir para 
a estabilidade do sistema elétrico, 
sendo que o armazenamento de 
energia em grande escala é uma 
solução promissora para aumentar a 
flexibilidade do sistema elétrico.

Projeto Graciólica
O projeto Graciólica é um exemplo 
do sucesso coletivo. Tem sido 
uma longa jornada e requerido 
esforço coletivo de várias empresas 
(Greensmith, Graciólica, EDA, 
Siemens, SEGMA, Tractebel, 
Leclanché, Efacec, DTE) em prol 
do sucesso de todo o projeto de 
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automatização de serviços de 
suporte à rede da EDA.

No final de 2018, a Graciólica 
instalou a configuração final da 
sua solução de armazenamento de 
energia elétrica ligada à rede em 
média tensão, utilizando baterias 
estacionárias de iões de lítio, com 
uma potência de 7,45 MW e uma 
capacidade de armazenamento 
de 2,6 MWh. Após a instalação 
do sistema, iniciou-se a fase de 
testes acordada previamente entre 
Graciólica, EDA e INESCTEC, com 
um enfoque especial na segurança 
de operação do sistema híbrido 
e na maximização da penetração 
de energias renováveis. A fase de 
testes foi subdividida em nove 
subfases diferentes, sendo apenas 
possível prosseguir para a subfase 
seguinte após cumprimento dos 
critérios de aceitação pré-definidos 
para cada ensaio. Os testes foram 
muito abrangentes, tendo sido 
considerados vários cenários de 
alteração de carga e vários tipos de 
perturbações na rede elétrica, quer 
em regime isolado ou em regime 
interligado com a Central Térmica. 

Após a realização de cada teste, 
procedeu-se à análise dos 
resultados obtidos por uma equipa 
multidisciplinar de várias empresas 
(Graciólica, EDA, INESC TEC, Tractebel, 
SMA, Greensmith, Leclanché) e 
provenientes de várias partes 
do mundo que, localmente ou à 
distância de uma videoconferência, 
partilharam as suas análises 
e propostas de solução com o 
propósito de ultrapassar os vários 

obstáculos com que a equipa se foi 
deparando. Por vezes foi necessário 
recorrer a ferramentas de simulação 
de forma a avaliar a alteração 
de parâmetros de configuração 
de equipamentos, decorrentes 
das várias reuniões, antes da sua 
implementação nos diferentes 
equipamentos que compõem o 
sistema híbrido. Esta abordagem 
permitiu encurtar a duração dos 
ensaios, otimizar as ferramentas de 
simulação e minimizar os esforços 
sobre o sistema em ensaio. 

No âmbito do acompanhamento 
do projeto pela equipa da EDA, 
foi desenvolvido um esforço 
considerável pelos elementos 
da equipa em todas as fases de 
testes com vista à validação das 
especificações técnicas definidas 
aquando da fase do projeto, 
bem como garantir que padrões 
de qualidade de serviço da EDA 
eram cumpridos, e melhorados 
se possível, sem comprometer 
a vida útil dos ativos da EDA na 
Graciosa. O comissionamento e 
o acompanhamento do projeto 
de armazenamento de energia 
permitiram, às várias entidades 
envolvidas, adquirir conhecimento 
sobre as potencialidades do uso 
de sistemas de armazenamento de 
energia elétrica, num contexto de 
aplicação prática no terreno. Uma 
fase de aprendizagem para todos 
os envolvidos e que trará benefícios 
para a EDA em futuros projetos. 

No decorrer dos testes de 
comissionamento do Sistema 
de Armazenagem de Energia, 

e desde então, o sistema de 
armazenamento de energia tem-se 
mostrado ser uma solução capaz 
de manter a estabilidade da rede 
elétrica e assegurar o fornecimento 
de energia elétrica confiável e com 
uma elevada qualidade de energia. 
Importa referir que após a 

" (...) o projeto 
Graciólica irá 
contribuir de forma 
decisiva para a 
recolha de dados 
essenciais para 
a avaliação de 
modelos de negócio 
para a exploração 
da tecnologia de 
armazenamento 
de energia, dando 
assim um importante 
contributo para o 
novo paradigma do 
armazenamento de 
energia em sistemas 
isolados. "

>



EDA iNFORMA10

conclusão dos testes conducentes 
ao licenciamento pela DREN, a EDA 
tem vindo a acompanhar de perto 
todos os incidentes que ocorrem 
na rede elétrica procurando 
avaliar o comportamento da 
solução implementada na 
Graciólica. 

Consideramos que o projeto 
Graciólica irá contribuir de forma 
decisiva para a recolha de dados 
essenciais para a avaliação de 
modelos de negócio para a 
exploração da tecnologia de 
armazenamento de energia, 
dando assim um importante 
contributo para o novo paradigma 
do armazenamento de energia em 
sistemas isolados.

Estamos certos que o projeto 
Graciólica representa o futuro 
do setor global da energia com 
um sistema de energia integrado 
que combina renováveis e 
armazenamento de energia. 

Componentes do 
sistema híbrido 
de produção de 
energia instalado 
na ilha Graciosa
O sistema híbrido instalado na 
ilha Graciosa compreende cinco 
componentes:

1) Sistema Inteligente de Gestão 
de Energia Graciólica (Energy 
Management System);
2) Central de Baterias Graciólica 
– com três unidades de 
armazenamento de energia - 3 x 
2,475kW;
3) Central Térmica EDA – com seis 
grupos térmicos - 2x750 kVA, 1x762 
kVA, 1x1100 kVA e 2x1287 kVA
4) Parque Fotovoltaico Graciólica - 1 
MWp;
5) Parque Eólico Graciólica - com 
torres eólicas - 5 x 900 kW.

O Sistema Inteligente de Gestão 
de Energia, dotado de inteligência 
artificial, é responsável pela 
gestão total do sistema híbrido, 
atuando continuamente em todos 
os ativos do sistema híbrido de 
forma a assegurar que a rede 
se mantenha num elevado grau 
de segurança na transmissão e 
distribuição de energia, em que 
a falha de alguns equipamentos 
não cause problemas, ao mesmo 
tempo que procura otimizar a 
exploração do sistema elétrico. 
Este sistema toma as suas 
decisões com base em informação 
diversa como seja a informação 
meteorológica e informação do 
diagrama de carga da ilha, de uma 
forma preditiva em que funções 
de previsão, de consumo e de 
produção, ganham destaque. A 
operação é feita do ponto de vista 
multi-temporal, dado que para 
que um recurso esteja disponível 
num dado instante é necessário 
tomar algumas ações de controlo 
para prepará-lo alguns instantes 
antes. 

Projeto Graciólica. 
Transição 
energética e 
funcionalidades de 
apoio à operação 
da rede elétrica
Conforme já referido 
anteriormente, um dos principais 
desafios dos sistemas energéticos 
atuais é a descarbonização da 
produção de energia, através da 
chamada transição energética. O 
projeto Graciólica tem permitido 
avaliar as funcionalidades de 
apoio à operação da rede elétrica 
que advêm da utilização do 
armazenamento de energia em 
sistemas isolados relacionados 
com a segurança e fiabilidade 
da operação do sistema 
elétrico, e que asseguram a 
transição energética em prol da 
descarbonização da produção 
de energia, e que passamos a 
descrever resumidamente. No 
fundo serve de prova de conceito 
e para que todas as entidades 
envolvidas possam retirar as suas 
ilações.

Verifica-se que o sistema de 
armazenamento de energia em 
baterias é uma solução capaz de 
fornecer reservas de operação e 
serviços que permitem manter os 
níveis de tensão e frequência dentro 
de valores admissíveis, mantendo o 
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sistema electroprodutor a funcionar 
sem interrupções apesar da elevada 
variabilidade e difícil previsão das 
fontes renováveis – serviços de 
sistema. Os serviços de sistema 
poderão ser definidos como sendo 
todos os serviços requeridos 
pelos operadores de transporte 
e distribuição, que lhes permitam 
manter a integridade e estabilidade 
dos sistemas garantindo uma 
operação fiável e com os níveis de 
potência, qualidade e segurança 
adequados. Através destes é possível 
que o balanço entre a procura e 
a oferta se mantenha constante, 
auxiliando ainda na garantia de 
segurança do sistema elétrico.

Os serviços de sistema 
habitualmente usados na geração 
e distribuição, são: 

1. Regulação de frequência e 
tensão

Um dos problemas que ocorre num 
sistema de energia quando há um 
desequilíbrio entre a oferta e a procura 
de energia é a necessidade de manter 
a frequência e a tensão dentro dos 

limites admissíveis. Grandes desvios 
de frequência e/ou tensão podem 
levar ao deslastre de cargas. Também 
o aumento da procura pode levar 
a uma queda de frequência e/ou 
tensão e a condições de desequilíbrio. 
A frequência está diretamente 
relacionada com a potência ativa de 
saída e a tensão está diretamente 
relacionada com a potência reativa. 
Portanto, a regulação da frequência e 
da tensão é feita através da absorção 
ou injeção de potência ativa ou reativa 
do sistema, conforme a oferta 
supere a procura ou vice-versa. Os 
sistemas de regulação de frequência 
e tensão estão divididos em duas 
partes: primária e secundária. A 
regulação primária consiste no 
ajustamento automático do nível de 
produção. A regulação secundária 
serve de complemento à regulação 
primária, ajudando a repor  os 
valores nominais do sistema 
electroprodutor. 

2. Reserva girante

Os serviços de reserva são 
usados quando há défices 
imprevisíveis causados por 

interrupções no regular 
funcionamento de geradores ou 
linhas de transmissão. A reserva 
girante consiste no fornecimento 
de capacidade de produção, 
que se encontra sincronizada 
com a rede e pode responder de 
forma imediata com o objetivo 
de corrigir desequilíbrios de 
produção/consumo causados por 
saídas de serviço de geradores 
e/ou linhas de transmissão, 
ou ainda oscilações de carga 
imprevistas. É necessária 
essencialmente para manter a 
estabilidade da frequência do 
sistema, caso ocorra alguma 
das falhas mencionadas 
anteriormente.

Para além da disponibilização de 
serviços de sistema concluímos 
ainda, e decorrido mais de um 
mês após os últimos ensaios de 
comissionamento do projeto 
Graciólica, as seguintes conclusões 
que consideramos importantes 
divulgar:

1. Aumento da penetração de 
energias renováveis:

 • No mês de agosto de 2019 a 
penetração de energia renovável 
foi de 49 % apesar dos dias com 
pouco vento que se verificaram no 
mês de agosto.

2. Melhoria dos indicadores de 
continuidade de serviço:

 • Desde os ensaios de 
comissionamento do sistema de 
armazenamento de energia na 
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Graciosa, e apesar de avarias em 
grupos térmicos registadas em 
três dias diferentes, não ocorreram 
deslastres de carga.

 • Redução (para zero) das 
interrupções com origem na 
produção. 

3. Aumento da fiabilidade, resiliência 
do sistema elétrico da Graciosa.

4. Melhoria da qualidade de 
serviço prestada a clientes.

Nas figuras 1 e 2 apresentam-
se a evolução dos valores de 
tensão e frequência registados no 
equipamento de monitorização 
de qualidade de energia instalado 
no barramento de 15kV da CT 
Graciosa, no período de transição 
do sistema convencional (produção 

de energia a partir de fontes não 
renováveis) para o sistema híbrido. A 
análise das figuras permite concluir 
que as variações de tensão e de 
frequência em relação aos valores 
declarados são menores estando 
o sistema híbrido em serviço 
comparativamente aos valores 
obtidos com a exploração do sistema 
de produção de energia a partir de 
fontes não renováveis.

Figura 1 – Evolução 
da tensão aquando 
da transição para o 
sistema híbrido

Figura 2 – Evolução 
da frequência 
aquando da 
transição para o 
sistema híbrido
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Na figura 3 e 4 apresentam-se os 
espectros harmónicos das tensões 
registados no equipamento de 
monitorização de qualidade de 
energia, instalado no barramento 
de 15kV da CT Graciosa, numa 

semana de agosto de 2018 
(produção de energia a partir de 
fontes não renováveis) e numa 
semana de agosto de 2019 
(produção de energia elétrica 
a partir de fontes renováveis 

e não renováveis). Da análise 
das figuras conclui-se que os 
limites da norma EN50160 
foram cumpridos em ambos 
as semanas para a distorção 
harmónica.

Figura 3 – Espectro 
harmónico das 
tensões registado 
na semana de 6 
a 12 de agosto 
de 2018 (semana 
com produção 
de energia a 
partir de fontes 
não renováveis) 
no barramento 
de 15kV da CT 
Graciosa

Figura 4 – Espectro 
harmónico das 
tensões registado 
na semana de 5 
a 11 de agosto 
de 2019 (semana 
com produção de 
energia elétrica a 
partir de fontes 
renováveis e 
não renováveis) 
no barramento 
de 15kV da CT 
Graciosa

>
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5. Aumento da flexibilidade na 
gestão de recursos renováveis, 
ajustando o perfil de geração à 
procura. 

As necessidades energéticas são 
avaliadas em cada momento, 
sendo possível armazenar energia 
em períodos de maior oferta que 
procura, sendo esta libertada 
em períodos em que acontece o 
oposto, permitindo que a central 
de produção possa reduzir custos 
sem prejudicar o seu normal 
funcionamento. 

6. Garantia da segurança 
da operação em relação a 
perturbações críticas.

Na sequência de um defeito entre 
fases no início do mês de setembro 
numa linha de distribuição da 
rede elétrica da Graciosa, este foi 
eliminado conforme se previa no 
estudo de seletividade de proteções 
e de forma similar aos ensaios de 
curto circuito realizados em fase de 
testes no passado mês de julho.

7. Dispensa de reserva girante 
associada à geração térmica.

O sistema pode responder a 
contingências na geração em 
milissegundos assegurando a 
continuidade de serviço, permitindo 
o arranque de um ou mais grupos 
térmicos caso seja necessário, 
permitindo o funcionamento dos 
grupos térmicos no seu ponto 
de funcionamento ótimo sem a 
necessidade de reserva girante na 
central térmica.

8. Aumento da flexibilidade na 
integração de recursos renováveis 
promovendo desta forma a adoção 
de energias limpas e a redução da 
dependência energética regional:

 • No período de 1 a 31 de agosto, e 
com apenas dois de três inversores, 
foram registados 178 horas com 
funcionamento 100% renovável, 
correspondendo a 7,4 dias com 
produção 100% renovável.

 • 469 toneladas C02 evitadas no 
período de 1 a 31 agosto 2019, 
comparativamente ao mesmo 
período em 2018.

469 toneladas C02 
evitadas no período 
de 1 a 31 agosto 2019, 
comparativamente 
ao mesmo período 
em 2018

9. Otimização da exploração da 
Central Térmica da Graciosa:

 • Redução dos custos de exploração 
e manutenção da CT, diretamente 
associados à diminuição do número 
de horas de funcionamento e a 
redução significativa das exigências 
de regulação dos grupos diesel da 
CT: 

 • Redução em 978 horas de 
funcionamento dos grupos diesel 
no período de 1 a 31 de agosto 
comparativamente ao mesmo 
período de 2018; 

 • Redução do consumo de 177 
309 litros de gasóleo na CT no 
período de 1 a 31 de agosto 2019, 
comparativamente a mesmo período 
de 2018.

Redução em 
978 horas de 
funcionamento 
dos grupos diesel 
no período de 1 
a 31 de agosto 
comparativamente 
ao mesmo período 
de 2018

Redução do consumo 
de 177 309 litros 
de gasóleo na CT 
no período de 1 a 
31 de agosto 2019, 
comparativamente 
ao mesmo período 
de 2018

10. A evolução da tecnologia 
de geração, controlo e de 
armazenamento fez surgir 
sistemas de apoio à operação 
das redes mais evoluídos que 
conseguem gerir os recursos 
de uma forma mais eficiente. O 
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projeto Graciólica tem evidenciado 
a importância de um Sistema 
Inteligente de Gestão de energia 
Graciólica (Energy Management 
System) para a gestão total do 
sistema híbrido. Verificamos a 
necessidade de acompanhamento 
do sistema de armazenamento 
de baterias na fase inicial do 
projeto de forma a tentar otimizar 
em conjunto com o fabricante o 
funcionamento do sistema híbrido 
em serviço na Graciosa.

Conclusões
A operação da rede elétrica e a 
qualidade de serviço na Graciosa 
melhoraram como resultado da 
entrada em serviço do Sistema de 
Armazenamento de Energia na 
Graciosa. Desde julho, a fiabilidade 
e resiliência da rede elétrica tem 
melhorado significativamente com 
benefício para o cliente final e para 
a imagem da EDA junto dos seus 
clientes. 

No decorrer dos testes de 
comissionamento ficou 
demonstrado a estabilidade 
e eficiência de todo o sistema 
fazendo prova do conceito de 
flexibilidade na integração de 
recursos distribuídos de geração, 
promovendo desta forma a adoção 
de energias limpas e a redução da 
dependência energética regional.

Tendo em conta as mais valias 
constatadas, consideramos 
que esta tecnologia deverá ser 

considerada como opção válida 
a ter em conta como alternativa, 

" A equipa de acompanhamento da EDA do 
projeto Graciólica agradece a possibilidade 
de ter participado de forma ativa no projeto 
que representa um avanço na luta contra as 
alterações climática, bem como às equipas 
da CTGRA e DIGRA pela colaboração e apoio 
prestado durante os testes."

ou complementar, a futuros 
investimentos da EDA.  o
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ENTREVISTA

Em que consiste o projeto da 
Graciólica?

O nosso projeto consiste em 
5.5 MW de geração renovável 

em complemento à existente 
Central Termoelétrica. 
Juntamente com uma Central 
de Baterias que opera em modo 
grid forming e um Sistema 

de Gestão de Energia líder 
mundialmente, nós antecipamos 
o fornecimento de 65% em 
média de energia limpa/renovável 
na ilha Graciosa.

EMPRESA
GRACIÓLICA

Dom Hughes | Gerente da Graciólica, Unipessoal, Lda.
Graciólica
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Qual o vosso interesse neste 
projeto?

O nosso interesse começou como 
um investidor financeiro, no entanto, 
a nossa colaboração anterior com 
a Leclanché (fabricante suíço de 
baterias) introduziu-nos para a 
possibilidade do armazenamento 
de energia elétrica em baterias, no 
sentido de melhorar os níveis de 
penetração renovável numa rede 
elétrica. Assim, o projeto na Graciosa 

foi um exemplo a nível mundial 
em como a geração de eletricidade 
tradicional numa rede elétrica isolada, 
se deve adaptar para permitir uma 
taxa maior de penetração de energia 
renovável em conjunto com uma 
capacidade de armazenamento 
flexível, capaz de providenciar reserva 
girante para toda a rede elétrica. 

Sendo um investimento de 
capital estrangeiro, porquê a 
opção pela ilha Graciosa?

Honestamente, EDA, ERSE e o 
Governo Regional do Açores devem 
receber o maior crédito pelo 
facto deste projeto ter chegado 
à ilha Graciosa. As pessoas que 
originalmente tiveram o sonho do 
projeto, teriam, certamente, ficado 
muito felizes por o ter visto acontecer 
em qualquer outro lado, todavia, 
foi encontrada uma audiência 
muito recetiva nos Açores, capaz de 
providenciar uma solução comercial 
e um contexto técnico muito >
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particular e desejado para colocar o 
sonho em prática.

No tempo que nós avançamos 
com o investimento a decisão já 
tinha sido tomada, mas o apoio 
do Governo Regional deu-nos a 
confiança necessária.

E que apoios locais tiveram, 
financeiros ou outros?

Para nós o apoio local tem sido 
essencial. O próprio projeto 
recebeu apoio financeiro da União 
Europeia, e isso foi e é necessário 
para o projeto, como foi o 
inovador contrato de venda de 
energia elétrica que providencia 
o retorno comercial. O apoio local 
da EDA e do Governo Regional 
tem sido essencial para nos dar 
confiança em continuar com 
o que acabou por se tornar 
num resgate de um projeto nos 
últimos dois anos; sem isso 

não teríamos sido capazes de 
convencer os nossos investidores 
a disponibilizar o financiamento 
adicional necessário para finalizar 
o projeto.

Tendo decorrido alguns anos até 
à entrada em serviço do sistema 

da Graciólica, quais foram as 
vossas principais dificuldades de 
percurso?

O caminho tem sido longo e difícil. 
A nossa principal dificuldade 
relacionou-se com a quebra da 
relação com o desenvolvedor 
original do projeto, que era 
também suposto ter fornecido o 
software do sistema de gestão de 
energia bem como executar a sua 
gestão global e conceção. Uma 
vez que nós perdemos a confiança 
neles como parceiros e na sua 
capacidade para providenciar o 
software, tivemos nós que fornecer 
uma nova solução, para a qual 
nós sabíamos ser a parte mais 
complexa do sistema.

O nosso novo fornecedor, 
a Greensmith, solicitou a 
substituição dos conversores e 
transformadores que tinham sido 
já instalados e comissionados na 
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>

Central de Baterias, em favor de 
equipamentos que eles confiavam. 
Isto adicionou 9 meses ao 
planeamento do projeto em 2018, 
tendo a Greensmith durante esse 
tempo adaptado o seu sistema 
aos requisitos particulares da rede 
na ilha Graciosa, nomeadamente 
à lógica de despacho responsável 
pela gestão das diferentes fontes 
de produção e regulação do nível 
de carga das baterias.

Hoje, concluída a fase de testes 
e obtida a respetiva licença de 

exploração, como caraterizaria o 
comportamento do sistema? Está 
de acordo com o previsto?

Nós pensamos que o sistema 
está a comportar-se muito bem, 
até ao momento. Estamos a 
acompanhar a forma como 
os vários equipamentos ao 
serviço se comportam, e mais 
importante, a sua fiabilidade. 
Para alcançarmos os objetivos de 
penetração renovável na rede, 
serão necessários elevados índices 
de disponibilidade de todos os 

subsistemas que constituem a 
micro-rede.

É ainda demasiado cedo para 
dizermos se estamos de acordo 
com as nossas previsões. 
Certamente que foi simulado 
o comportamento do sistema 
durante a fase de testes e avaliado 
o impacto das diferentes alterações, 
tendo os resultados obtidos sido 
bastante próximos dos expectáveis. 
Não obstante, para uma melhor 
análise ao rendimento do sistema, 
é necessária uma amostra que 
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contenha preferencialmente meses, 
um ano ou até um maior número 
de dados. É também importante 
que as condições meteorológicas 
atuais se reflitam nas previsões 
meteorológicas modelizadas.

Os resultados obtidos 
perspetivam a sua replicação 
futura em outras ilhas? 

Sim. Os resultados já obtidos 
na Graciosa provam que o 
sonho original foi possível de ser 
concretizado e eu estou certo de 
que enquanto nós gostaríamos de 
executar projetos semelhantes em 
quaisquer outros sítios, outros irão 
ser capazes de aprender com o 
nosso projeto e usá-lo para melhoria 
da integração de renováveis em 
redes elétricas a nível mundial. o

“ Nós pensamos 
que o sistema 
está a comportar-
-se muito bem, 
até ao momento. 
Estamos a 
acompanhar 
a forma como 
os vários 
equipamentos 
ao serviço se 
comportam, e 
mais importante, a 
sua fiabilidade. ”
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EDA RENOVÁVEIS

PARQUES 
FOTOVOLTAICOS

A EDA RENOVÁVEIS começou 
a sua campanha no campo da 
energia solar com o Parque 
Fotovoltaico do Aeroporto, na 
ilha de Santa Maria. Prosseguindo 
com o alvedrio de aproveitar 
ao máximo todos os recursos 
endógenos existentes na 
Região, desenvolveu-se este 
projeto piloto na ilha do sol, 
junto à emblemática rotunda do 
açucareiro, antiga porta de armas 
da base militar aérea.

Este projeto foi dividido em 
três empreitadas, sendo elas a 
construção civil da Subestação 
e infraestruturas exteriores, a 
empreitada para a construção 
do centro electroprodutor – 
subdividida em duas fases – e a 
empreitada para o fornecimento 
e montagem dos equipamentos 
da Subestação e ligação à rede de 
média tensão.

Nesta primeira fase, serão 
instalados 2160 painéis 
fotovoltaicos e 24 inversores, 
gerando uma potência total de 
ligação à rede de 600 kW. A nível 
de potência injetada, representa 
cerca de 18% da potência total 
da ilha durante o período diurno. 
Conciliando com o Parque Eólico 
do Figueiral, estimam-se médias 

entre 35% a 40% de penetração de 
renováveis na rede durante o dia, 
podendo chegar aos 50% nos dias 
com bons recursos solar e eólico.

Se for verificada esta boa 
gestão de renováveis na rede, 
será acionada a segunda fase 
do Parque Fotovoltaico do 
Aeroporto. Nesta fase serão 
instalados mais equipamentos, 
perfazendo um total de 40 
inversores e 3600 painéis 
fotovoltaicos, contemplando 
uma potência total de 1 MW, 
representando cerca de 30% da 
potência total da ilha. Estima-se 
que os valores de penetração 
das renováveis subam para cerca 
de 50% nos períodos diurnos e, 
em casos excecionais, poderá 

haver potências para 60% de 
penetração de renováveis na 
rede.

Na primeira fase do Parque 
Fotovoltaico do Aeroporto, estima-se 
que as produções ultrapassem 
os 1 GWh anuais, cerca de 5% de 
penetração de energia na rede. 
Após a conclusão da segunda 
fase, estima-se que ultrapasse os 
1,6 GWh anuais, cerca de 8% da 
energia total produzida na ilha.

Prevê-se que a primeira fase 
desta obra esteja concluída no 
final do mês de janeiro de 2020, 
tendo um custo global de cerca 
de 1 milhão de euros.  o

Fábio Matos | EDA Renováveis



A INOVAÇÃO 
COMO FORÇA
DE CRESCIMENTO
Constituída em 1998, a SEGMA – 
Serviços de Engenharia, Gestão e 
Manutenção, tem como objetivo 
prestar serviços de engenharia e 
manutenção nas áreas de eletricidade, 
mecânica e eletromecânica, tendo 
vindo a alagar a sua atividade a 
novos e mais exigentes segmentos 
de mercado. Com uma carteira de 
Clientes constituída pelas principais 
empresas públicas e privadas do 
arquipélago, dispersas nas 9 ilhas da 
R.A.A., e com uma equipa constituída 
por quadros jovens, a SEGMA tem 
vindo a consolidar uma posição de 
destaque no mercado açoriano. 

Neste contexto e atualmente 
com mais de 225 contratos de 
manutenção ativos, traduzindo-se 
em aproximadamente 280 locais 
dispersos geograficamente na região, 
a SEGMA está encarregue de realizar 
a manutenção, preventiva e corretiva, 
de cerca de 3781 equipamentos.  

SEGMA

SEGMA

Mobilidade e 
Feedback em 
Tempo Real
Sendo uma solução web a 
conectividade entre equipas e 
gestão está sempre assegurada 
online ou offline, através de 
um simples tablet, as equipas 
no terreno podem aceder 
à plataforma preencher 
relatórios e inserir imagens, 
disponibilizando toda a 
informação em tempo real.

Motivada pela responsabilidade 
de continuar a prestar um serviço 
de qualidade e de acordo com 
os requisitos legais, a SEGMA 
procurava uma aplicação 
informática que permitisse 
gerir de forma integrada 
toda a atividade de gestão e 
manutenção, com mobilidade 
operacional incorporada, com 
interfaces de simples acesso e 
compreensão, e numa lógica 
transversal a toda a empresa, 
capaz de dar resposta aos 
desafios de uma gestão 
operacional eficiente. 

A ferramenta escolhida foi o 
NAVIA™, software desenvolvido 
pelo nosso parceiro A2O, 
implementada e testada pelos 
cerca de 50 clientes nacionais e 
internacionais e com mais de 15 
anos de desenvolvimento.

EDA iNFORMA22
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A necessidade de uniformizar 
a informação, maximizar as 
operações, otimizar a utilização 
de recursos humanos e reduzir a 
carga administrativa, constituíram 
fatores chave na escolha do 
NAVIA™, que permite concentrar 
e organizar toda a informação 
produzida, bem como monitorizar 
em tempo real o nível de execução 
das atividades desenvolvidas, dos 
recursos utilizados e de toda a 
atividade das equipas no terreno, 
a qualquer instante e em qualquer 
lugar. 

A mobilidade na manutenção é 
uma realidade e o futuro. Nesta 
ótica o papel e as pastas de 
arquivo tornam-se cada vez mais 
obsoletas. A desmaterialização 
não apenas permitiu um aumento 
na eficiência, como contribuiu 
para a rastreabilidade das ações 
e processos. Sendo possível a 
consulta, por parte das equipas no 
terreno, de informações relevantes 
acerca dos equipamentos 
intervencionados.

Implementação 
e formação
A implementação/parametrização 
e formação decorreu em 
aproximadamente meio ano 

(de outubro de 2018 a abril de 
2019), tendo o sistema entrado 
em produtivo em maio de 2019. 
Desde essa data até ao momento, 
a plataforma conta com 65 
utilizadores devidamente divididos 
por 17 equipas de trabalho 
(incluindo equipas de terreno 
e de gestão), foram definidas 
e planeadas 403 tarefas e os 
operadores da SEGMA produziram 
já 6511 registos.

Um fator bastante favorável 
do NAVIA reside no facto de 
ser modular e completamente 
parametrizável o que, para além 
de dar autonomia aos seus 
utilizadores, permite o crescimento 
e alargamento a outras vertentes.
 
A entrada em funcionamento 
do NAVIA™, possibilitou a 
centralização de dados de 
operação e manutenção numa 
única base de dados, resultando 
num conhecimento efetivo e numa 
ligação automática entre o que se 
passa no terreno e no escritório.

O nosso parceiro – 
A2O
A A2O – Água, Ambiente e 
Organização é uma empresa 
portuguesa de engenharia, 
fundada no Porto em 1993 
e que tem atualmente filiais 
em Barcelona e em Lisboa. A 
empresa tem como principal 
atividade o desenvolvimento, a 
comercialização e o suporte ao 
software NAVIA™ (sua propriedade 
intelectual exclusiva). 

Sobre o NAVIA™
É uma plataforma de trabalho 
colaborativo e de agregação de 
dados, na qual toda a atividade 
de operação e de manutenção 
de grandes infraestruturas pode 
ser realizada em tempo real 
de forma amigável e intuitiva. 
Caracteriza-se em especial pela sua 
adequação à gestão de sistemas de 
grande dispersão geográfica, que 
envolvam atividades de equipas 
no terreno e que produzam muita 
informação.

O NAVIA™ integra numa 
única plataforma as seguintes 
componentes:

• Gestão em tempo real de toda 
a atividade de manutenção e 
operação.

Através de tablets Android as 
equipas de terreno, estão online 

segma
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com os gestores ou com o centro 
de despacho/sala de comando. 
Toda a atividade operacional 
é gerida e monitorizada em 
tempo real, abarcando o registo 
de ocorrências, o planeamento 
de trabalhos, o registo de 
intervenções/tarefas, o controlo de 
qualidade, a gestão de ativos, etc.

• Aquisição e agregação de dados

Para além de toda a informação 
que é carregada pelas equipas de 
terreno o NAVIA™ está preparado 
de base para realizar a integração 
com sistemas de telegestão (SCADA) 
ou telemetria, constituindo-se assim 
como um acervo de conhecimento 
fundamental para o apoio à decisão. 
A possibilidade de integração com 
sistemas SIG, leva a gestão de ativos 
e o conhecimento das infraestruturas 
e processos a um elevado nível de 
desempenho.

Utilizador NAVIA no terreno a 
efetuar registos através da App 

de mobilidade

Ecrã de consulta 
de variáveis em NAVIA• Alarmística, sala de comando e 

apoio à decisão

Com toda a equipa online e 
toda a informação reunida 
numa única base de dados os 
dashboards do NAVIA permitem 
o acompanhamento de toda 
a atividade em tempo real. O 
motor de gestão de eventos 
e de ocorrências, permite a 
deteção automática de situações 
anómalas.
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Principais 
funcionalidades 
genéricas da 
plataforma
O NAVIA suporta os seguintes 
processos transversais a toda a 
atividade operacional:

segma

> 

As ferramentas de consulta e 
extração de dados permitem 
ainda a criação de relatórios 
e indicadores baseados na 
informação assimilada em 
base de dados, resultando num 
instrumento importante no apoio à 
decisão.

Ecrã do software NAVIA: Localização em mapa e em 
tempo real das equipas operacionais

Gestão de ocorrências e de 
atividades corretivas

Atividades planeadas ou 
preventivas

Outras atividades de controlo 
e de qualidade

Aquisição e integração de dados 
de terreno

Registos manuais, telegestão/telemetria, 
outros sensores

Ferramentas e interfaces de 
consulta e trabalho

Gestão de eventos, ocorrências e 
alarmes

Mobilidade otimizada para 
equipas de terreno

Integração com outras TI
SCADA, SIG, ERP
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Alguns ecrãs da 
plataforma NAVIA™

Ecrã software NAVIA: Árvore de infraestruturas
e gestão de Equipamentos

Ecrã software NAVIA: Relatório de manutenção 
de um posto de transformação



EDA iNFORMA 27segma

Ecrã software NAVIA: Fotografia capturada 
através da App de mobilidade

Fotografia captada através da App 
de mobilidade (compressor)
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Fotografia 
captada através 

da App de 
mobilidade 

(compressor de 
ar comprimido)

Apesar do considerável trabalho 
já realizado, prevalecem ainda 
várias as potencialidades 
por explorar e implementar, 
onde se destaca a possível 
integração com sistemas 
SCADA, para monitorização 
de consumos e horas de 
funcionamento de equipamentos, 
o desenvolvimento de consultas 
e relatórios para uma análise de 
dados mais eficaz e uma maior 
integração com sistemas dos 
nossos clientes. 

No âmbito do projeto NAVIA, 
destacamos o desenvolvimento 
e implementação dos módulos 
SAP: MM, PS e PM, na SEGMA 
beneficiando de funcionalidades já 
em utilização por parte de outras 
empresas do Grupo EDA. 

Importa sublinhar a boa recetividade 
da equipa operacional envolvida 
neste processo. A implementação 
desta ferramenta permitiu desde 
já alcançar importantes objetivos, 
nomeadamente: 

• Eliminar relatórios em papel, 
preenchidos várias vezes ao dia;

• Redução do tempo despendido 
na compilação da informação e 
respetivo envio ao cliente final; 

• Aumento da eficiência do 
trabalho realizado; 

• Redução de falhas de recolha de 
informação no terreno;

• Acesso à informação de 
características técnicas 
e documentação, dos 
equipamentos, por parte da 
equipa no terreno;

• Acompanhamento em tempo 
real de toda a atividade 24/7 onde 
quer que esteja;

• Consulta rápida de todo o 
histórico de intervenções por 
equipamento; 

• Relatórios e indicadores globais;
• Suporte das ISO9001 + ISO14001 

+ OHSH;
• Apoio à decisão.

Aproveitamos para expressar o 
nosso especial agradecimento 
pelo o apoio incansável prestado 
pela equipa da Direção Sistemas 
de Informação e Comunicações 
(SICOM), iniciada pelo Vitor 
Costa e acompanhada em fase 
de projeto pelo Luís Vieira e 
Henrique Wallenstein, cuja 
experiência foi fundamental 
para o sucesso deste projeto. 
Este agradecimento é extensível 
a todos os colaboradores da 
SEGMA, que para além de terem 
contribuído com feedback para 
o aperfeiçoamento da aplicação, 
mostraram todo o empenho no 
sucesso deste projeto.  o

Próximos 
desenvolvimentos

Resumo
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FÁBIO  
COSTA

GLOBALEDA

Isabel Barata
Direitos Reservados

Fábio Costa, Engenheiro 
Eletrotécnico e de Computadores, 
do ramo de Telecomunicações, é o 
atual Diretor de Telecomunicações 
da GLOBALEDA, ou seja, o 
responsável por esta área de 
negócios da empresa. Com um 
sólido conhecimento da organização 
(iniciou as suas funções profissionais 
na mesma em 2002), perspetiva a 
conquista de novos projetos com 
enorme entusiamo. > 
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Fale-nos um pouco sobre o 
seu percurso profissional na 
GLOBALEDA.

Ingressei na GLOBALEDA no final 
de 2002, no boom da rede móvel 
e da internet. Aceitei o desafio 
de coordenar uma equipa de 
manutenção de infraestruturas 
de telecomunicações, sob direção 
técnica e administrativa do Eng.º 
Paulo Moniz. Encontrei uma 
empresa com uma composição 
de funcionários maioritariamente 
jovem, sedentos de conhecimento 
e com grande paixão pelas áreas 
a que se dedicavam. 

Inicialmente, colaborei em vários 
projetos de telecomunicações 
por várias ilhas, o que me 
deu um sentido da realidade 
até então desconhecido, dos 
condicionantes de cada ilha e 
dos desafios sempre presentes 

“Asseguramos um 
serviço permanente 
24x7x365 em todas 
as ilhas dos Açores 
e Continente com 
recursos humanos 
qualificados (...)”

neste ramo de atividade no 
arquipélago. Lembro-me 
perfeitamente das “diretas” 
(noites sem dormir) que se 
faziam nos lugares mais remotos 
e nas condições climatéricas 
mais extremas de cada uma 
das ilhas, sempre com grande 
determinação, profissionalismo e 
resiliência por parte dos técnicos 
envolvidos. 

Como qualquer recém-formado, 
um dos maiores desafios da 
altura era aliar os conhecimentos 
técnicos adquiridos no ambiente 
académico com a realidade 
prática no terreno. Com a ajuda 
do meu chefe e da equipa técnica, 
fui aos poucos consolidando 
ambas as componentes e de 
certo modo comecei a introduzir 
valor acrescentado nas atividades 
do departamento. 

A abertura da delegação 
em Lisboa em 2004, e o 
recrutamento de uma equipa 
técnica muito experiente na 
área de conceção, projeto, 
integração de sistemas, 
instalação, colocação em serviço 
de sistemas de telecomunicações 
e respetiva manutenção, 
veio permitir uma presença 
de âmbito Nacional, com 
reconhecida competência e 
assumiu uma posição singular 
na prestação de serviços de 
manutenção, destacando-se 
desta forma no panorama de 
oferta existente até esta altura. 
Porque uma grande maioria 
dos projetos implementados 

por este departamento eram 
destinados a clientes dos 
Açores, o envolvimento do 
nosso departamento era 
fundamental nas fases de 
instalação e pós-instalação 
no terreno. A constante 
colaboração e interação com 
este departamento ao longo de 
vários anos veio contribuir para 
uma aquisição de conhecimentos 
técnicos e de metodologias 
de trabalho enriquecedoras 
e muito específicas, já que o 
foco primordial do mercado se 
centrava nas redes celulares de 
operadores. 

Em 2014 assumi o cargo de 
direção técnica do departamento 
de telecomunicações dos Açores 
e 2 anos depois o departamento 
de Lisboa foi agregado num 
único departamento global desta 
atividade.

Quais as principais atividades e 
oferta de soluções/serviços da 
Direção de Telecomunicações? 

Atualmente o departamento 
tem duas grandes áreas 
de atividade distintas: a 
manutenção de infraestruturas 
de telecomunicações onde 
efetuamos a reposição do 
equipamento ou software 
nas condições corretas de 
funcionamento, sempre que 
ocorram falhas, respeitando os 
tempos acordados com o cliente 
para a resolução da avaria; e o 
desenho, conceção e instalação 
de soluções de tecnologias de 
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informação e de comunicações, 
à medida de cada setor do 
mercado empresarial, de forma a 
responder às necessidades cada 
vez mais exigentes dos nossos 
Clientes.

As soluções e serviços 
vão desde sistemas de 
telemetria, telegestão, CCTV e 
telecomunicações numa oferta 
transversal a várias tecnologias 
como a fibra ótica, cablagem 
estruturada, wireless, rádio 
VHF, UHF e feixes hertzianos, 
cuja abrangência serve 
qualquer estrutura empresarial, 
independentemente da sua 
dimensão ou complexidade.

Como é constituída a vossa 
equipa e quais as suas 
valências?

O departamento é formado por 
uma equipa de engenharia onde 
não só realizam a gestão diária 
das atividades inerentes aos 
contratos de manutenção de 
infraestruturas com os nossos 
principais clientes, como também 
desenham e propõem soluções 
de telecomunicações à medida 
do cliente em colaboração com a 
equipa técnica de Lisboa. 

Asseguramos um serviço 
permanente 24x7x365 em todas 
as ilhas dos Açores e Continente 
com recursos humanos 
qualificados, redundantes e 
proporcionalmente ajustados ao 
volume de negócio e dimensão 
do território de atuação. > 
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A equipa técnica é 
multidisciplinar com 
conhecimento abrangente em 
diversas áreas, essenciais à 
atividade, como trabalhos em 
altura, eletricidade, eletrónica, 
informática, fibra-ótica, rádio e 
outros mais. 

Quais as principais realizações 
desenvolvidas nos últimos 
anos?

Para além de assegurar e otimizar 
os contratos de manutenção 
de infraestruturas existentes 
que são fator primordial e 
dominante da sustentabilidade 
da atividade, foi também 
nosso foco a diversificação 
das competências para áreas 
de atuação complementares 
às telecomunicações, como a 
telegestão, telemetria, CCTV e IOT.

Foi também nosso objetivo 
estratégico a presença e domínio 
no que se refere a comunicações 
móveis privativas em todos 
os setores e meios (terra, ar 
e mar), tendo como marco 
histórico o desenvolvimento 
e instalação em 2016 da rede 
integrada de telecomunicações 
de emergência da Região 
Autónoma dos Açores onde foi 
reconhecida pela Motorola como 
caso de estudo e modelo com 
divulgação mundial de solução 
para realidade arquipelágicas;   
e a EENA – European Emergency 
Number Association no evento 
"112 Awards Ceremony”, que 
reconheceu o sistema de gestão, 

despacho e comunicação 
utilizado na Região Autónoma 
dos Açores como um dos 
melhores da Europa.

Quais os principais projetos 
e desafios que se colocam 
nesta área de negócios, 
nos mercados em que a 
empresa opera, ou seja, como 
perspetiva o futuro?

Sendo provavelmente um 
conhecimento transversal a 
diversas áreas de atividade 
dentro do Grupo EDA, um 
dos principais desafios é sem 
dúvida a dispersão geográfica 
e todos os condicionantes 
inerentes a esta característica. 
Por outro lado, este desafio 
acaba por ser o nosso 
diferencial, onde a presença 
de recursos devidamente 
qualificados e meios em todas 
as ilhas asseguram a pronta 
resposta a manutenção de 
sistemas de telecomunicações 
críticos e outros sistemas dos 
nossos clientes. As constantes 
renovações tecnológicas dos 
operadores, a iminente adoção 
do 5G, obrigam a exigentes 
atualizações de conhecimento 
técnico da equipa, não só 
ao nível do hardware como 
software. Curiosamente a 
própria evolução das mesmas 
tecnologias, serão fator 
contributivo para a formação 
remota e assistência on job do 
corpo técnico. A manutenção 
da equipa técnica de Lisboa, 
especializada em soluções 

“A equipa técnica 
é multidisciplinar 
com conhecimento 
abrangente em 
diversas áreas, 
essenciais à 
atividade, como 
trabalhos em 
altura, eletricidade, 
eletrónica, 
informática, 
fibra-ótica, rádio e 
outros mais. ”

especificas e à medida do cliente 
e com um know-how alargado 
nas telecomunicações, permitirá 
não só conquistar novos 
projetos a nível nacional como a 
nível regional.  o
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MONITORIZAÇÃO

No primeiro semestre de 2019, o 
consumo de energia elétrica na RAA 
apresentou um crescimento de 0,5%, 
comparativamente a igual período do 
ano anterior, perfazendo um total de, 
aproximadamente, 361,4 GWh.

Verificaram-se crescimentos nos 
segmentos de consumo doméstico 
(3,2 GWh) e comércio e serviços 
(1,3 GWh). Em sentido contrário, 
registaram-se decréscimos nos 
setores da indústria (1,2 GWh) e dos 
serviços públicos (1,1 GWh).

No que diz respeito aos serviços 
públicos, o decréscimo verificado foi 
de 3,0%, face ao primeiro semestre 
de 2018. Neste segmento sobressaiu 
a redução da procura em atividades 
de saúde humana(1) (-472 MWh), 
na administração pública, defesa 
e segurança social obrigatória(1) 
(-470 MWh) e nos organismos 
internacionais e outras instituições 
extraterritoriais(1) (-316 MWh). 
Em sentido inverso, destaca-se o 
aumento da procura nas atividades 
das bibliotecas, arquivos, museus 
e outras atividades culturais(1)  (172 
MWh) e nas atividades de ação 
social(1) (100 MWh).

Ao nível do comércio e serviços da 
Região, que teve um crescimento 
de 1,3%, as maiores variações 
positivas verificaram-se nos 
estabelecimentos hoteleiros(1) (1,1 
GWh), outras atividades de serviços, 

Resumo da Procura 
de Energia Elétrica

ANÁLISE REFERENTE 
AO PERÍODO 
DE JANEIRO A JUNHO 
DE 2019 

Direção de Planeamento, Controlo de Gestão e Regulação
> 
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n.e.(1) (629 MWh), restaurantes(1) 
(362 MWh), agricultura(1) (186 MWh) 
e manuseamento e armazenagem 
(1) (170 MWh). Em contrapartida, 
as maiores variações negativas 
verificaram-se no comércio a 
retalho, n.e. (1) (-252 MWh), nos 
estabelecimentos de bebidas(1) 
(-180 MWh), nas atividades 
associativas diversas, n.e.(1) (-169 
MWh) e no comércio a retalho 
em estabelecimentos não 
especializados (inclui supermercados 
e hipermercados)(1) (-160 MWh).

O consumo energia elétrica no setor 
da indústria revela um decréscimo 
face a igual período do ano anterior 
(1,2%). As maiores variações negativas 
verificaram-se na fabricação de 
cimento(1) (-740 MWh),  na captação, 
tratamento e distribuição de água 
(1) (-451 MWh) e na indústria de 
Lacticínios (1) (-318 MWh). Com 
tendência positiva, os setores 
económicos com maior destaque 
foram: abate de animais, preparação e 
conservação de carne e de produtos à 
base de carne(1) (372 MWh), fabricação 
de outros produtos alimentares, não 
especificados(1) (271 MWh) e fabricação 
de alimentos homogeneizados e 
dietéticos(1) (186 MWh). 

A emissão de energia elétrica 
no primeiro semestre de 2019 
totalizou 383,2 GWh, tendo-se 
verificado um crescimento de 0,3% 
comparativamente a igual período 
do ano transato, sendo 41,3% de 
origem renovável/endógena e 
58,7% de origem térmica.

No mix de emissão predominou a 
queima de fuelóleo, com 51,1% e a 
energia geotérmica com 26,0%.

A energia geotérmica apresentou 
um decréscimo de 4,1% em 
comparação com igual período do 
ano anterior, representando 26,0% 
da emissão total da Região, 41,3% 
da ilha de São Miguel e 13,0% da 
ilha Terceira.

As energias eólica e hídrica tiveram 
um crescimento de 9,7% e 8,3%, 
respetivamente, face ao primeiro 
semestre de 2018. Estes dois tipos 
de energia representaram, no 
primeiro semestre de 2019, 13,4% 
da emissão total da RAA.

(1) Classificação Portuguesa de Atividades 
Económicas, Revisão 3 (CAE-Rev.3), aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 381/2007

Resumo da 
Oferta de Energia 
Elétrica

O decréscimo verificado na produção 
geotérmica está associado a trabalhos 
de manutenção programada, que 
ocorreram nas centrais da Ribeira 
Grande no mês de janeiro, e do Pico 
Vermelho nos meses de fevereiro 
e maio, assim como a trabalhos de 
investimento na linha que abastece a 
central da Ribeira Grande, no mês de 
abril. As variações verificadas, tanto na 
produção hídrica como na produção 
eólica, estão relacionadas sobretudo 
com a maior disponibilidade dos 
recursos primários, face a igual 
período do ano transato.

A ponta máxima, quando comparada 
com o período homólogo, evoluiu 
positivamente nas ilhas de São Jorge 
(0,9%), Pico (1,8%) e Flores (1,3%). 
Verificaram-se decréscimos nas ilhas de 
Santa Maria (-1,8%), São Miguel (-1,5%), 
Terceira (-8,6%), Graciosa (-2,4%) e Faial 
(-0,5%). Na ilha do Corvo, o valor da 
ponta máxima foi idêntico ao registado 
em igual período do ano transato.  o

Sabia que, a 23 de julho de 1955, foram 
inauguradas oficialmente as centrais 
hidroelétricas da ilha Terceira, Nasce 
de Água, São João de Deus e Cidade, 
inaugurando-se assim o aproveitamento 
hidroelétrico nesta ilha?

51,1%

7,6%
1,9% 9,4%

26,0%

4,0%
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Emanuel Fernandes | Diretor Secretariado da Administração

REGULAMENTO 
GERAL 
DE PROTEÇÃO 
DE DADOS (RGPD)
LEI N.º 58/2019, 
DE 8 DE AGOSTO

No passado dia 8 de agosto foi 
publicada a Lei 58/2019 que 
assegura a execução, na ordem 
jurídica nacional, do Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento e 
do Conselho, de 27 de abril de 
2016 (RGPD), relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação 
desses dados.

Esta lei veio regular e 
esclarecer algumas matérias 
relativamente às quais se assistia 
a alguma incerteza quanto ao 
entendimento a ser seguido pelas 
entidades que tratam dados 
pessoais. 

O seu âmbito de aplicação 
abrange os tratamentos de 
dados pessoais realizados 
no território nacional, 
independentemente da 
natureza pública ou privada do 
responsável pelo tratamento ou 
do subcontratante. 

Aquando da proposta inicial deste 
diploma houve acesa controvérsia 
quanto à possibilidade de as 
entidades públicas ficarem 
excluídas do âmbito de aplicação 
das coimas previstas nesta lei e 
no RGPD.

A lei aprovada abandonou essa 
previsão e veio consagrar no 
seu artigo 44.º, que as coimas 
previstas no RGPD e nesta lei 

aplicam-se de igual modo às 
entidades publicas e privadas. 
Porém, o n.º 2 deste artigo dá 
a possibilidade às entidades 
públicas de pedirem à Comissão 
Nacional de Proteção de Dados 
(CNPD) a dispensa de aplicação 
de coimas durante um prazo 
de 3 anos. Todavia, a CNPD 
já publicou uma deliberação 
interpretativa a esclarecer 
que a dispensa de coimas pela 
CNPD no âmbito do RGPD só 
pode ser apreciada na presença 
de acusação da prática de um 
ilícito contraordenacional e que 
não pode ser requerida para o 
período de 3 anos previsto na lei 
para as entidades públicas, tal 
como já havia sido efetuado por 
várias entidades públicas. 

Assim, ficam as entidades 
privadas e públicas em pé de 
igualdade quanto à obrigação 
de cumprimento do RGPD 
e às coimas associadas às 
contraordenações praticadas. As 
coimas variam entre um limite 
mínimo de 2.000 € ou 5.000 €, 
consoante seja uma PME ou uma 
grande empresa, e um máximo, 
comum às PME e às grandes 
empresas, correspondente a 4% 
do Volume de Negócios anual, 
a nível mundial, ou 20 milhões 
de euros consoante o que seja 
maior. Caso o responsável pelo 
tratamento de dados seja uma 
pessoa singular a coima varia 
entre 1.000 € e 500 mil €. > 

PROTEÇÃO DE DADOS



EDA iNFORMA36

Relativamente à figura do EPD 
(Encarregado de Proteção de 
Dados) ou DPO, na sigla inglesa, 
a lei veio tornar obrigatória a 
sua designação, entre outras 
entidades públicas, além do 
Estado, das Regiões Autónomas, 
e das Autarquias locais, também 
nas empresas dos setores 
empresariais do Estado, Regional 
e locais. Atribuiu ao DPO outras 
funções além do disposto no 
RGPD, como seja a de assegurar 
a realização de auditorias, quer 
periódicas ou não programadas, 
e a sensibilização dos utilizadores 
para a importância da deteção de 
incidentes de segurança.

Ao nível dos recursos 
humanos, vem clarificar que o 
consentimento não é condição de 
legitimidade para o tratamento 
de dados pessoais necessários 
à gestão do próprio contrato 
de trabalho e, relativamente ao 
tratamento de dados biométricos, 
considera a sua legitimidade 
para as finalidades de controlo 
de assiduidade e de acesso a 
instalações. Quanto a imagens 
de trabalhadores obtidas por 
sistemas de videovigilância, 
clarifica que apenas podem 
ser utilizadas em contexto de 
processos disciplinares, na 
medida em que o sejam também 
a nível penal. 

Ainda a respeito da 
videovigilância, é proibida a 

captação de som (exceto em 
período em que as instalações 
estejam encerradas ou com 
autorização prévia da CNPD) e 
para além dos requisitos legais já 
aplicáveis, foram explicitadas as 
áreas sobre as quais as câmaras 
não devem incidir como sejam 
as vias públicas ou o interior 
de zonas reservadas a clientes 
ou utentes, onde deva ser 
respeitada a sua privacidade, 
designadamente instalações 
sanitárias, zonas de espera e 
provadores de vestuário, e o 
interior de áreas reservadas a 
trabalhadores, tais como zonas 
de refeição, vestiários, ginásios, 
instalações sanitárias e zonas 
exclusivamente afetas ao seu 
descanso.

Quanto ao direito de 
portabilidade dos dados, a lei 
veio clarificar que este direito 
apenas abrange os dados 
fornecidos pelos respetivos 
titulares e que deve ser 
assegurado, sempre que possível, 
em formato aberto.

Assim, estando cada vez mais 
os titulares de dados pessoais 
despertos para os seus direitos 
e considerando também os 
encargos e responsabilidades 
resultantes do incumprimento do 
regulamento, torna-se essencial 
que tenhamos consciência da 
necessidade de observar o 
seu cumprimento, bem como 

“Esta lei veio 
regular e 
esclarecer 
algumas matérias 
relativamente 
às quais se 
assistia a alguma 
incerteza quanto 
ao entendimento 
a ser seguido 
pelas entidades 
que tratam dados 
pessoais.”

das normas e procedimentos 
internos emanados com esse 
propósito, assumindo sempre 
papel central nesta temática 
a questão da segurança dos 
dados, em formato digital ou 
material, que o responsável pelo 
tratamento dos dados tem que 
assegurar.  o



licenças do período anterior (PNALE 
II), que no caso da EDA ascendiam a 
191 649 licenças.

Considerando que a EDA tem quatro 
centrais térmicas abrangidas pelo 
CELE, nomeadamente a do Caldeirão 
em São Miguel, a do Belo Jardim na 
Terceira, a do Pico, na ilha do Pico e a 
de Santa Bárbara na ilha do Faial, por 
as mesmas terem uma capacidade 
instalada superior a 20 MWt, torna-se 
assim necessário proceder à aquisição 
da totalidade das licenças equivalentes 
às emissões de CO2 verificadas 
(aproximadamente 3 licenças por cada 
tonelada de combustível consumido 
em cada central).

As licenças de Emissão de CO2 são 
transacionadas no mercado primário, 
através dos leilões na Bolsa EEX, em 
mercado secundário, através da Bolsa 
ICE, ou em Over The Counter (OTC) 
pelos diversos operadores de mercado.

A Bolsa EEX - European Energy 
Exchange, com sede na Alemanha, 
operacionaliza a venda em mercado 
primário das licenças de emissão 
que são atribuídas a cada um dos 
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estados membros (menos as do 
Reino Unido). Todas as semanas são 
efetuados leilões de milhões licenças 
(em 2018 foram efetuados 209 leilões 
onde foram introduzidas no mercado 
quase 820 milhões de licenças). 

É de salientar que aos leilões apenas 
acedem os grandes operadores 
de mercado com necessidades de 
aquisição bastante elevadas, quer 
porque necessitam dessas licenças 
para cumprir as suas obrigações, 
quer porque as pretendem revender 
posteriormente no mercado 
secundário.

A Bolsa ICE – IntercontinentalExchange 
operacionaliza a comercialização 
das licenças de emissão e seus 
derivados no mercado secundário.  O 
funcionamento desta Bolsa é muito 
similar ao funcionamento de uma 
Bolsa de Valores onde os diversos 
operadores compram e vendem 
estes ativos em função das suas 
necessidades. A esta bolsa têm apenas 
acesso operadores de mercado.

O processo de aquisição das licenças 
é uma das funções acometida à 
Direção de Finanças e Seguros (FISEG), 
desde o início desta obrigatoriedade 
e por maioria de razão a partir de 
janeiro de 2018, data em que a 
diretiva dos mercados financeiros 
MIFID2 determinou que os ativos 
de carbono passassem a ser 
considerados como ativos financeiros, 
estando desta forma a sua transação 
regulada por esta diretiva.

Dado que a EDA, assim como a maior 
parte dos operadores industriais, 

LICENÇAS 
DE CARBONO
No âmbito da sua estratégia de 
redução de emissões de Gases com 
Efeito de Estufa (GEE), e como forma 
de garantir o cumprimento eficaz 
dos seus objetivos a União Europeia 
(UE) criou o mecanismo do Comércio 
Europeu de Licenças de Emissão 
(CELE). 

Nos dois primeiros períodos de 
aplicação do regime CELE (2005-2007 
e 2008-2012) a atribuição de licenças 
de emissão (EUA’s) foi gratuita para 
todos os setores abrangidos e teve 
lugar através dos denominados 
planos nacionais de atribuição de 
licenças de emissão, PNALE I e PNALE 
II, aprovados pela Comissão.

No terceiro período de aplicação 
(2013–2020) as regras de atribuição de 
licenças mudaram substancialmente 
e as instalações exclusivamente 
produtoras de eletricidade deixaram 
de ter direito a licenças gratuitas 
(levando em conta a capacidade do 
setor de repassar custos) passando a 
ter de comprar o número de licenças 
equivalente às emissões verificadas 
anualmente. No entanto, este regime 
permitiu a utilização do excedente de 

Maria da Conceição Arruda | Diretora Finanças e Seguros
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não tem acesso direto ao mercado 
optámos por adquirir estes ativos em 
OTC a outros players de mercado, 
nomeadamente à TRADE2c, de 
uma forma mais simples e menos 
dispendiosa em termos de custos de 
funcionamento.

Assim sendo e nos termos das 
disposições previstas no Regulamento 
Tarifário e do Despacho emitido 
pela ERSE, para regulamentação 
dos “Mecanismos de Otimização da 
Gestão dos Contratos de Aquisição 
de Energia e da Gestão das Licenças 
de Emissão de CO2”, procedeu-se à 
aquisição de:

Durante 2013 – 73 894 EUA’s e CER’s 
pelo valor de 243 553 euros;
Durante 2014 - 256 616 EUA’s pelo 
valor de 1 502 201 euros; 
Durante 2015 - 378 000 EUA’s pelo 
valor de 2 951 100 euros;
Durante 2016 - 229 000 EUA’s pelo 
valor de 1 152 340 euros;
Durante 2017 - 288 500 EUA’s pelo 
valor de 1 754 860 euros; 
Durante 2018 - 390 000 EUA’s pelo 
valor de 5 694 650 euros.

Em 2019 e até à presente data, à 
aquisição de 390 000 EUA’s pelo valor 
de 4 114 610,00 euros.

As licenças que a EDA teve que 
entregar até 30 de abril de cada ano 
subsequente correspondentes aos 
direitos de emissão do período de 
2013 a 2018 foram 1 816 822.

Pelos valores atrás apresentados 
podemos claramente constatar o 
exponencial aumento que se tem vindo 

a verificar no preço das licenças, tendo 
a primeira licença adquirida pela EDA 
em 2013 custado 4,37 euros e a última 
adquirida no corrente mês 26,93 euros, 
como consequência de vários fatores 
de impacto  dos quais se destacam:

• Alterações regulatórias realizadas 
pela UE ao funcionamento do próprio 
CELE para impulsionar a subida do 
preço das licenças. Exemplo recentes 
é a reforma para o período 2021-2030 
que definiu uma redução significativa 
da atribuição de licenças gratuitas 
aos diferentes setores industriais. 
À medida que se aproximou a 
aprovação da nova Diretiva CELE foi 
notável a subida do preço das licenças 
de cerca de 8 euros no início de 2018 
para 25,50 euros agora em setembro, 
tendo mesmo já quase atingido os 30 
euros no passado mês de agosto.

• A conjuntura macroeconómica 
da União Europeia e a nível global, 
assumindo agora particular destaque 
a guerra comercial entre os Estados 
Unidos e a China e ainda o BREXIT. 
Em períodos de crise económica 
como a que se verificou em especial 
entre 2008 e 2012, assiste-se a uma 
queda da produção da indústria 
e consequentemente das suas 
emissões e do preço das licenças.

• Fatores externos onde há a destacar 
as condições meteorológicas. Anos 
mais chuvosos ou mais secos 
provocam variações significativas na 
produção de hídrica. Nos anos em 
que se verificam reduções desta fonte 
renovável a sua compensação é feita 
por centrais termoelétricas a carvão, 
fuelóleo ou gás natural. 

• Variações nos preços das 
commodities relacionadas como 
eletricidade, petróleo e gás natural 
também podem pontualmente afetar 
o preço das licenças.

• A especulação de grandes 
players financeiros pode fazer 
variar significativamente e 
inexplicavelmente o preço deste ativo. 
Existe no mercado a convicção de 
que grande parte da subida do preço 
do mesmo nos últimos 2 anos teve 
por base a entrada de especuladores 
financeiros neste mercado.

Face ao exposto e considerando: 

• O elevado impacto que a aquisição 
de licenças de emissão de CO2 tem 
nas contas da empresa; 

• Que a ERSE apenas reconhece 
como gastos de cada exercício o 
montante da compra das licenças 
necessárias para correspondência 
aos direitos de emissão no ano, 
valorizada ao preço médio do 
ano da EEX em 31 de dezembro 
acrescido de 0,006 euros de 
comissão por licença;

• A enorme volatilidade e 
imprevisibilidade deste mercado.

Assume a maior importância e relevo 
o permanente acompanhamento 
e monitorização deste tema por 
parte da FISEG por forma a permitir 
que as aquisições sejam feitas 
preferencialmente nos picos em 
baixa do mercado e assim minorar o 
seu impacto na estrutura de custos 
da empresa.  o



“SAP Aplicações de Suporte para 
Segurança”. Este projeto irá 
adicionar novas funcionalidades à 
atual integração entre o módulo 
de Safetycare com o SAP ERP, 
integração essa alavancada 
na solução de mobilidade 
Neptune, permitindo assim uma 
capitalização da própria solução 
SAP e da solução Neptune.

Conscientes da relevância da 
presente iniciativa, consideramos 
que a mesma se torna ainda mais 
crítica na medida em que permite:

• Centralização de processos e 
da informação em SAP ERP sem 

impacto nos procedimentos já 
familiarizados pelos intervenientes;

• Redução do esforço associado 
à manutenção de informação 
presente em ambos os sistemas 
(SAP ERP e Safetycare);

• Monitorização e um tracking 
mais eficaz dos equipamentos 
distribuídos face ao processo atual;

• Disponibilização de Indicadores 
de Gestão associados ao processo;

• Visão user-friendly para o utilizador 
final, contribuindo para uma maior 
aceitação e adesão à solução.

PROJETO: 
SAP APLICAÇÕES 
DE SUPORTE 
PARA SEGURANÇA
Considerando a necessidade 
de centralização de processos 
e informação da segurança em 
SAP ERP de modo a potenciar a 
redução do esforço associado 
à manutenção da informação 
presente em diversos sistemas 
existentes para na gestão da 
Segurança (SAP ERP e Safetycare), 
e de permitir a disponibilização de 
indicadores de gestão associados 
aos processos da segurança e 
de incluir novas funcionalidades 
à atual integração da aplicação 
Safetycare com o SAP ERP, a 
Direção Gestão Integrada da 
Qualidade, Ambiente e Segurança 
(GIQAS), em colaboração com a 
Novabase, desenvolveu o projeto 

Bruno Vieira | Diretor Gestão Integrada Qualidade, Ambiente e Segurança
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A solução para integração com o 
Safetycare assenta no módulo de 
SAP PM e MM (Plant Maintenance 
& Materials Management), 
complementado com a solução de 
mobilidade Neptune.

Esta solução irá permitir gerir 
todo o processo de atribuição de 
EPIs (Equipamentos de Proteção 
Individual) e EPCs (Equipamentos 
de Proteção Coletiva), contabilizar 
o consumo de produtos químicos e 
realizar processos de inspeção para 
os equipamentos relevantes ao nível 
da segurança.

A solução irá integrar com SafetyCare, 
através de SAP PI, estando prevista 
a implementação das seguintes 
interfaces (ver figura 1):

• Locais de instalação: permitirá 
replicar em SafetyCare a estrutura 

de localizações criada em SAP ERP, 
por forma a associar e gerir riscos ao 
nível da segurança;

• Atribuição de Equipamentos 
EPIs e EPCs: permitirá atualizar 
automaticamente a atribuição 
de EPIs e EPCs em SafetyCare, 
permitindo uma gestão mais eficaz 
dos EPIs associados a colaborador e 
EPCs a locais;

• Consumo de Produtos Químicos: 
atualização dos consumos de 
produtos químicos em SafetyCare;

• Pontos de medição: criação em 
SafetyCare de pontos relevantes para 
inspeções;

• Documentos de medição: 
atualização, em SafetyCare, dos 
valores medidos em SAP ERP para os 
pontos identificados;

• Interface Colaboradores: envio 
para SafetyCare da atribuição 
do colaborador à estrutura de 
localizações;

• Criação de Ocorrência: de 
acordo com os valores atualizados 
em SafetyCare e com os riscos 
identificados será possível a criação 
de uma Ocorrência em SAP ERP. 
Este será o único interface em que o 
Sistema de origem é o SafetyCare.

A solução Neptune Software será 
complementar à solução de Gestão 
de Segurança em SAP ERP, como tal, 
serão desenvolvidas duas aplicações 
distintas:

• Requisição de Equipamentos EPIs e 
EPCs;

• Aprovação de Requisição de 
Equipamentos EPIs e EPCs.

Figura 1
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O projeto iniciou-se em julho de 
2019 e está prevista a entrada 
em produção em janeiro de 
2020 (Figura 2). No mês de 

janeiro prevê-se a realização 
de formação a todos os 
colaboradores considerados 
como key-users.

Figura 2

A estrutura de locais de 
instalação definida pela GIQAS 
deverá ser ajustada à realidade 
atualmente existente em SAP 
no que concerne as estruturas 
das Direções Exploração da 
Distribuição (EDIST) e Exploração 
da Produção (EPROD). Assim 

ESTRUTURA 
DE LOCAIS 

DE INSTALAÇÃO

sendo, serão acrescentados 
itens à estrutura já existente 
da EDIST e EPROD, contudo 
sem nunca alterar a máscara 
da mesma, criando-se uma 
nova estrutura para os locais 
que ainda não se encontrem 
refletidos em SAP. > 
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Figura 3

Aquando da aquisição dos 
equipamentos de segurança 
(quer sejam individuais ou 

AQUISIÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 
COLETIVOS & 
INDIVIDUAIS

Cada função será um parâmetro 
de utilizador e, como tal, 
sempre que o mesmo crie uma 
requisição de equipamentos, o 
sistema irá propor por defeito 
os equipamentos aos quais tem 
direito. Irá existir um conjunto de 
exceção, para que determinados 
perfis possam selecionar 
equipamentos que não estejam 
presentes na lista pré-definida.

Na distribuição de equipamentos 
individuais ou coletivos, ficarão 
registados a pessoa, equipa, 
viatura ou local de instalação a 
que foi atribuído o equipamento 
em questão.

coletivos e que tenham nº de 
série e/ou visão técnica), e da 
respetiva entrada de mercadoria, 
será gerado de forma automática 
o equipamento correspondente 
(se aplicável). Para o efeito, o 
dado mestre de material, deverá 
ter um perfil de nº de série 
existente para o efeito. Será a 
partir do perfil de nº de série, 
que o sistema irá determinar 
se deverá gerar ou não o dado 
mestre de equipamento.

Irá permitir a requisição de 
equipamentos de uma lista pré-
definida de acordo com a função 
do colaborador.
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Figura 4

As evidências das inspeções realizadas 
aos equipamentos e/ou locais de 
instalação devem ser registadas 
em SAP ERP, associadas aos 
equipamentos/locais respetivos.
 
Serão criados em SAP os pontos 
de medição (pontos de controlo), 
associando-se esses pontos de 
medição aos equipamentos 
existentes. Adicionalmente serão 

INSPEÇÕES gerados planos de manutenção com 
estratégia baseada em tempo, para 
despoletar ordens de manutenção 
aos equipamentos e na periodicidade 
prevista. A partir das ordens de 
manutenção serão registados os 
documentos de medição associados 
a cada equipamento. Após o registo 
dos documentos de medição, os 
mesmos serão enviados por interface 
do SAP ERP para o SafetyCare. o

Figura 5



Cláudia Fontes
Direitos Reservados

QUEM É QUEM

É natural de onde? O que destaca 
dos seus tempos de infância e 
adolescência?

Sou natural da freguesia de 
Tamanhos, uma pequena aldeia no 
concelho de Trancoso, no interior 
do país. 

Tive uma infância normal para 
aqueles tempos, brincava às 
escondidas, ao apanha, ao elástico, 
jogava à bola na rua com as 
restantes crianças da aldeia e com 
os meus irmãos. Qualquer coisa 
dava para brincarmos.

Apesar de sermos crianças também 
tínhamos de ajudar nos trabalhos 
do campo, tais como apanhar 
batatas, castanhas, vindimar, 
chaçar e apanhar o milho, apanhar 
comida para os animais, etc..

Na escola, graças aos esforços 
dos meus pais, consegui tirar 
a Licenciatura em Engenharia 
Eletrotécnica, terminando com 22 
anos.

"(...) vim para 
a Graciosa em 
2015 através da 
empresa DTE, como 
diretora de obra, 
para a realização 
da obra Graciólica."

ZÉLIA
PAULOS

Olhando para trás, sente-se 
realizada com esse percurso, 
ou gostaria de ter feito algo 
diferente?

Claro que olhando para trás há 
sempre uma coisita ou outra que 
mudávamos na nossa vida. Sempre 
apostei muito na vida profissional 
tendo sido bem-sucedida até hoje.

Como foi a sua entrada no 
mundo profissional? Fale-nos 
um pouco das suas primeiras 
experiências.

Após a conclusão do curso 
de Engenharia Eletrotécnica 
ainda estive cerca de um ano 
desempregada, mas não fiquei em 
casa parada, aproveitei para tirar o 
curso de Técnica Superior de HST 
(Higiene e Segurança no Trabalho). 
Cheguei a ouvir em entrevistas que 
não estavam a ver uma mulher a 
trabalhar no mundo das obras no 
meio dos homens, e por isso não 
me contratavam. 

Finalmente consegui o meu primeiro 
emprego em Torres Vedras numa 
empresa de instalações elétricas, 
como orçamentista. Após um ano 
sentia a necessidade de evoluir e 
adquirir conhecimento prático, decidi 
procurar novo trabalho e mudar. 
Fui trabalhar para outra empresa de 
instalações elétricas na Maia onde, 
devido à empresa ser pequenina, 
desempenhei várias funções, mas 
principalmente a de diretora de 
obra. Tive uma equipa de eletricistas 
fantástica, com quem muito aprendi 
e em obra sempre fui respeitada.
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Quando recebi o e-mail a informar 
que tinha sido selecionada fiquei 
muito contente, vinha aí um novo 
desafio. 

Começar uma vida longe da 
família e dos amigos tem os seus 
constrangimentos. Tem sido fácil 
a adaptação à ilha, às pessoas e 
à rotina?

Infelizmente, desde que iniciei a 
minha vida profissional tive que 
estar longe da família, mas a 
vinda para a Graciosa aumentou 
bastante a distância, e só o facto 
de saber que não dá para pegar 
no carro e ir ver a família ou um 
amigo em qualquer altura dificulta 
um pouco a vida. A adaptação à 
ilha não foi fácil, é uma ilha muito 
pequenina onde as pessoas têm 
uma mentalidade um pouco 
diferente do que estava habituada. 

Atualmente já tenho cá uma linda 
família que faz com que eu queira 
ficar pela Graciosa.

É operadora de central na 
Central Termoelétrica da 
Graciosa e uma das poucas 
mulheres na empresa a 

"Atualmente já 
tenho cá uma linda 
família que faz com 
que eu queira ficar 
pela Graciosa."

A sua vinda para a Graciosa está 
relacionada com a EDA? Quais 
foram as suas expetativas e 
receios quando concorreu e 
soube que ficou com a vaga?

Não, vim para a Graciosa em 
2015 através da empresa DTE, 
como diretora de obra, para a 
realização da obra Graciólica. 

Entretanto conheci o meu 
atual namorado que me 

fez querer ficar pela 
Graciosa. Quando 
estava a terminar a 
obra surgiu a vaga 
para operador de 
central na EDA, como 
queria muito ficar 
por cá concorri e 
consegui ficar. 

Sabia que só 
trabalhavam 
homens nessa 

função na EDA 
na Graciosa pelo 
que fiquei com 
algum receio que 
só admitissem 
homens. 
Também tive 
o receio que 
considerassem 
que tinha 
qualificações 
a mais, uma 
vez que sou 
licenciada e 
pretendiam 
pessoas com o 
12º ano, mas 

sempre acreditei 
que iria ficar.

quem é quem

> 
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desempenhar estas funções. 
Sente uma responsabilidade 
acrescida para demonstrar as 
suas capacidades, ou não sente 
qualquer tipo de diferença para 
com os seus colegas?

Sinto que tenho a mesma 
responsabilidade que os 
restantes colegas, para mim já 
não é novo ser a única mulher 
a desempenhar determinada 
função numa empresa. Claro que 
a forma como fui recebida pelos 
técnicos de central que trabalham 
na Graciosa e pelos outros 

operadores 
admitidos 
também 
ajudou a que 
não sentisse 
qualquer 
tipo de 
diferença por 
ser mulher. 
Trabalhamos 
todos em 
equipa 
não sendo 
necessário 
ter que 
demonstrar 
nada a 
ninguém.

Nesta 
edição do 
EDAInforma 
damos 
destaque à 
Graciólica. 

É uma 
oportunidade única, lidar de 
perto com este projeto inovador?

Como já referi anteriormente 
estive envolvida neste projeto 
da Graciólica desde a primeira 
pedra, foi uma obra complicada 
mas que consegui terminar com 
sucesso. Fico muito contente 
que finalmente esteja em 
funcionamento.

Espero que seja um sucesso e 
traga muitas vantagens para a 
ilha no que respeita à produção 
de energia elétrica para que se 
consiga reduzir drasticamente o 
consumo de combustível.

Cada ilha tem especificidades e 
ofertas únicas. Como ocupa os 
seus tempos livres? Tem alguma 
atividade/hobbie que pratique 
com frequência?

Apesar de gostar de fazer uma 
caminhada, ou de dar uma 
corridinha, a verdade é que são 
poucas as que tenho feito. No 
verão gosto de aproveitar a praia e 
ouvir o barulho do mar.

Gosto de estar por casa, ver 
televisão, ler um livro.

O seu futuro passa pelos Açores, 
ou gostaria de regressar à sua 
terra natal?

O meu futuro não o sei, mas 
gostaria de ficar por cá pela 
Graciosa, seria sinal de que 
quer a minha vida pessoal, quer 
profissional, estariam bem. A 
minha terra natal está no meu 
coração e hei-de lá ir sempre que 
puder.

Tem algum projeto para o 
futuro? Gosta de definir a 
médio e longo prazo, ou prefere 
que a vida vá ditando os seus 
caminhos?

Não faço projetos para o futuro. 
Vou vivendo um dia de cada vez, 
enquanto gosto do que faço e me 
sinto realizada profissionalmente 
vou deixando que a vida vá 
ditando o meu caminho, mas 
quando sinto que já falta algo 
procuro a mudança e não tenho 
medo de novos desafios.  o



COMPORTAMENTOS 
ANÓMALOS 
EM EQUIPAMENTOS 
DE MEDIDA E PERIFÉRICOS 
E AS SUAS AÇÕES 
PREVENTIVAS 
DE CONTROLO
Todos os comportamentos que 
visam obter o consumo de energia 
elétrica de forma ilícita, quer através 
de uma ligação direta às redes de 
distribuição, ou de ações suscetíveis 
de falsear o funcionamento normal 
dos equipamentos de medição de 

Direção Comercial - Equipa de gestão de perdas comerciais
Beatriz Brilhante & Direitos Reservados

energia elétrica, ou de controlo 
de potência, devem ser evitados e 
punidos. Tais práticas são lesivas dos 
comercializadores de eletricidade, 
bem como dos clientes cumpridores 
em geral, que acabam por pagar os 
comportamentos irregulares, por 

via da socialização do custo inerente 
às perdas de receita decorrente do 
consumo ilícito. 

Atualmente, e nos Açores, a 
situação de consumos irregulares 
tem registado algum acréscimo de 

CLIENTES
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De forma concreta, e dando 
relevo às ações já tomadas 
para a deteção das situações 
anómalas, destacam-se ações 
internas e externas:

Campanha de sensibilização 
interna da Direção Exploração 
da Distribuição (EDIST) 
e Direção Despacho de 
Sistemas Elétricos (DESEL) 
nas deslocações das equipas 
técnicas e do Piquete:

- Verificação da situação do 
limitador de potência;
- Comparação da potência 
contratada do cliente inserida no 
Sistema Comercial de faturação e 
a potência calibrada no Disjuntor.

Campanha de sensibilização 
externa dos Prestadores de 
Serviço:

- Na recolha de leituras a 
reportar no terminal portátil 
de leituras e retirar fotos das 
situações anómalas, que dão 
origem à geração de ordens 
de serviços, conducentes à sua 
verificação;
- Na execução de ordens 
de serviço de verificação de 
equipamentos para deteção de 
situações anómalas e respetivo 
preenchimento do auto de 
vistoria com registo fotográfico 
(sempre que possível).

consumo ilícito de energia elétrica, 
o que nos fez direcionar e reforçar 
as nossas análises de deteção quer 
pelas equipas técnicas quer pelas 
equipas comerciais, bem como 
delinear novas ações preventivas 
de controlo. Tem sido de facto uma 
preocupação da Direção Comercial 
(COMEL) assumir não só uma eficaz 
resposta a todos os comportamentos 
anómalos detetados, mas mais que 
isso promover ações preventivas 
de controlo e a devida formação e 
sensibilização das respetivas equipas 
envolvidas neste processo. 

No final do primeiro trimestre de 
2019 foi considerada a necessidade 
de criar uma equipa de trabalho 
transversal e multidisciplinar 
na COMEL com o objetivo de 
analisar e redefinir as tendências 
de consumos para deteção de 
anomalias, verificando no terreno a 
eficácia das análises. Estas situações 
de comportamentos anómalos 

têm sido identificadas tanto pelo 
enfoque de equipas no terreno, como 
pelas equipas comerciais através 
da implementação de medidas e 
ações que potenciam a deteção de 
irregularidades. 

Atuamos com um trabalho contínuo 
do reforço das equipas no terreno, 
sensibilização dos prestadores 
de serviços de leituras e também 
melhoria dos mecanismos de 
controlo de casos suspeitos de fraude 
com recurso a ferramentas analíticas. 

A criação da equipa multidisciplinar 
para gestão de perdas comerciais 
possui uma ação bastante 
abrangente e traz uma nova cultura 
de serviço, que não se cinge à 
deteção e tratamento de casos 
anómalos, mas passando também 
pela adoção das melhores práticas 
de controlo na identificação de 
avarias em equipamentos de medida 
e periféricos, não provocadas por 

clientes, como igualmente, em ações 
conducentes a reduzir a designada 
energia em contador. 
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Estes contadores estáticos 
disponibilizam, entre outros, 
o evento da abertura e fecho 
da tampa, sendo possível criar 
esse alerta através da gestão 
remota de recolha e tratamento 
de informação. Esta gestão é 
feita através de uma plataforma 
disponível para consulta no site 
da EDA, em https://www.eda.pt/
Clientes/AMinhaEmpresa/Paginas/
Telecontagem.aspx

Decorrente da primeira 
campanha de sensibilização 
surgiram reportes significativos, 
27 referentes a equipamentos 
desselados, 3 de disjuntores 
regulados com potência diferente 
da contratada e 2 de suspeitas 
de fraude. Estes resultados são 
demonstradores da eficácia desta 
ação tendo em conta a quantidade 
reduzida, quase inexistente, de 
registos nos últimos anos. 

Como resultados factuais referentes 
às fraudes, de janeiro a julho de 2019 
foram registados 34 casos tendo 
sido recuperados cerca de 48.707 
kWh que tiveram uma valorização 
de 10.293 €, que quando comparado 
com o período homólogo de 2018 
verifica-se um aumento em termos 
absolutos do número de casos de 
cerca de 3 vezes. Permitiu não só 
reaver o devido valor financeiro 
associado aquele consumo ilícito 
como atuar coercivamente de 
forma a desincentivar estes 
comportamentos. 

De referir ainda que têm existido 
denúncias anónimas de cidadãos 
que não toleram nem compactuam 
com tais situações, o que é de 
enaltecer. Recentemente, e 
despoletado por uma denúncia 
anónima, foram detetadas 
instalações em situação de 
consumo ilícito, o que permitiu à 
EDA recuperar cerca de 18.848 kWh, 
valorizados em 4.269,86 €.

Se, efetivamente, algumas das 
ações em curso já estão a ter 
impactos operacionais e financeiros 

bastante positivos, este grupo de 
trabalho também espelha parte 
das suas ambições e objetivos na 
mitigação das situações anómalas na 
implementação de ações de curto e 
médio prazo:

- Campanha de substituição dos 
contadores eletromecânicos mais 
antigos existentes em instalações 
habitadas;

- Melhorar os indicadores de 
verificações no terreno dos 
equipamentos de medição de 
instalações Média Tensão e Baixa 
Tensão Especial, com especial 
atenção nas ilhas onde a área 
Técnico-Comercial (TECOM) não 
possui estrutura;

- Otimização e criação de uma 
ferramenta para análise do consumo 
médio mensal de todos os contratos, 
para deteção de anomalias 
provocadas e outras, por via de 
variações anómalas do consumo que 
permita assim criar alertas;

- Instalação de contadores com 
telecontagem na Baixa Tensão 
(BT), para clientes considerados 
prioritários, como é o caso 
de clientes que já cometeram 
fraudes, invocaram prescrição e 
caducidade ou dispersos. Estes 
contadores para a BT a integrar 
na telecontagem, os Fairmeters, 
são contadores concebidos 
com base numa estratégia de 
desenvolvimento sustentável em 
que os componentes são 100% 
recicláveis e de acordo com uma 
visão de economia circular.

> 
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Importa também referir que a 
plataforma da Telecontagem 
disponibiliza informação referente 
a registos de leitura acumulada do 
consumo e produção de energia 
ativa e reativa, com detalhe por 
período horário diário e mensal com 
o respetivo registo da ponta mensal, 
disponibiliza ainda relatórios e 
gráficos com dados de potência ativa 
e reativa emitida e recebida com 
valores desagregados de 15 em 15 
minutos, ferramentas indispensáveis 
para uma gestão eficiente de energia.

Abaixo gráfico com diagrama de 
barras dos registos de potência 
ativa (kW) de 15 em 15 minutos 
retirados de uma instalação com 
telecontagem.
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Com estas ações proativas 
identificadas anteriormente, 
pretende-se ter um impacto 
real no processo específico 
de fraudes, mas também na 
otimização de todo o ciclo 
comercial da COMEL. Destacam-se 
então os principais impactos de 
uma forma transversal para a 
EDA:

- Minimizar custos associados 
com a obtenção de leituras de 
contadores dispersos;
- Assegurar a recolha de leituras 
periódicas de acordo com o 
estabelecido pelo regulador 
evitando consumo estimado 
e acumulação de registo em 
contadores;
- Minimizar as perdas associadas 

a fraudes provocadas em 
contadores;
- Minimizar a possibilidade dos 
clientes invocarem a prescrição 
e caducidade de energia 
consumida;
- Evitar a geração de Ordens 
de Serviço para correção de 
desfasamentos horários.   

Assim, para além das ações 
já operacionalizadas com as 
equipas técnicas e comerciais, 
num esforço contínuo de 
otimização do processo de 
deteção de comportamentos 
anómalos, este grupo de 
trabalho tem já identificadas 
ações proativas até ao final 
do ano 2019, bem como 
de melhoria contínua, que 
acreditamos ter um impacto 
francamente positivo na COMEL 
e de forma global na EDA. 
Atualmente, e relativamente ao 
1º semestre de 2019, as perdas 
de energia acumuladas tiveram 
uma ligeira redução de 0,2% face 
ao período homólogo, atingindo 
7,8%, o que nos faz ter confiança 
nos resultados a obter na 
continuidade da implementação 
das ações.

Está sem dúvida em causa 
a sustentabilidade e o bom 
funcionamento do Sistema 
Elétrico dos Açores, bem como 
o cumprimento das políticas e 
desafios energéticos. Estamos 
certos que um Sistema Elétrico 
mais robusto colocará a EDA 
numa posição de vantagem para 
os desafios futuros do setor!  o

“(...) as perdas de 
energia acumuladas 
tiveram uma ligeira 
redução de 0,2% 
face ao período 
homólogo, atingindo 
7,8%, o que nos faz 
ter confiança nos 
resultados a obter 
na continuidade 
da implementação 
das ações.”



Tivemos a oportunidade de verificar 
que, em certas circunstâncias, 
mesmo estando as linhas afastadas, 
por exemplo, cerca de 1,50m nos 
pontos de fixação dos apoios 
(segundo a regulamentação de 
segurança vigente, a distância 
mínima entre condutores nas linhas 
até 40 kV não pode ser inferior a 0,45 
m), os condutores de fase acabam 
por aproximar-se com o peso das 
aves e produzir uma disrupção que 
se traduz num defeito transitório 

ESTUDO 
DA INTERAÇÃO 
ENTRE AVES 
E LINHAS ELÉTRICAS 
NA ILHA TERCEIRA
Desde praticamente a sua criação, 
formalizada a 1 de julho de 
2018, que a Direção Inovação e 
Normalização (INORM) tem vindo 
a dedicar particular atenção às 
interrupções de curta duração 
[reengates de máximo de 
intensidade fase (MIF)], que têm 
vindo a ocorrer, com inusitada 
frequência, particularmente nas 
ilhas Terceira e São Miguel, tendo-se 
efetuado a indispensável análise 
estatística e realizado algum 

reconhecimento que permitem 
identificar, à parte de outras causas, 
diretamente relacionadas com 
metodologia utilizada em alguns 
projetos e também na execução das 
infraestruturas propriamente ditas, 
a sobrecarga de peso nas linhas, 
resultante do poiso de bandos de 
aves gregárias, particularmente 
estorninhos (Sturnus unicolor), 
pombo comum (Columba livia), e 
até estranhamente o pombo torcaz 
(Columba palumbus).

Paulo Bermonte | Diretor da Inovação e Normalização
Direitos Reservados

INOVAÇÃO
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designado como MIF (máximo 
intensidade de fase), com duração 
inferior a 1 segundo, por força da 
existência de relés auto-religadores, 
mas apesar de tudo o tempo 
suficiente para fazer parar eventuais 
equipamentos em serviço nas 
instalações, causando um impacto 
muito negativo no universo de 
clientes afetados.

Por outro lado, existe a preocupação 
da SPEA – Sociedade Portuguesa 
para o Estudo das Aves, que 
pretende assegurar a proteção das 
espécies protegidas, quer do efeito 
de uma eventual eletrocussão, quer 
quanto à eventual colisão nas linhas 
aéreas estabelecidas. 

Foi assim no interesse de todas as 
partes que tomamos a iniciativa 
de voltar a contactar com a SPEA, 
na pessoa da sua Coordenadora 
para os Açores, Azucena Martin, 
tendo-se constatado a existência 
de conhecimento e muita 
sensibilidade para o problema, 
até porque, no passado, existiu 
já um primeiro compromisso 
entre a EDA e aquela entidade, 
trabalho financiado no âmbito 
do Plano de Promoção do 
Desempenho Ambiental, aprovado 
pela Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos (2007-2009), 
que permitiu, ao tempo, uma 
cooperação proveitosa para ambas 
as partes.

Considerando prioritário voltar a 
suscitar uma imediata intervenção da 
SPEA, foi solicitada àquela entidade 
a apresentação de uma proposta 

de trabalho, privilegiando, numa 
primeira fase, uma presença na ilha 
Terceira, onde o problema tem sido 
mais sentido nos últimos tempos e 
tendo em vista, designadamente:

- Identificar os pontos críticos 
da rede de transporte e 
distribuição para realizar 
prioritariamente a vigilância 
e monitorização de incidentes 
naqueles locais;
- Estudar a densidade e 
a natureza gregária das 
espécies potencialmente 
envolvidas;
 - Propor e estabelecer 
medidas concretas para 
mitigação e afastamento 
das aves das linhas 
elétricas.

Numa primeira reunião realizada 
nas nossas instalações, onde 
marcou presença, para além dos 

responsáveis regionais, o Diretor 
Executivo da SPEA, Dr. Domingos 
Leitão, foram estabelecidos os 
principais pressupostos da referida 
prestação de serviços, que terá uma 
duração de vinte e quatro meses.

Nos passados dias 06 e 07 
de agosto, foi formalizada a 
consignação dos trabalhos e 
realizada uma reunião para 
caracterização da prestação de 
serviços a todos os colegas direta 
e indiretamente envolvidos neste 
projeto, tendo nela participado Rui 
Machado, técnico da SPEA com 
larga experiência da realidade ao 
nível do continente português em 
matéria de cooperação entre a EDP 
Distribuição e a SPEA, tendo sido 
efetuada uma apresentação vídeo 
com as principais medidas que 
têm vindo progressivamente a ser 
adotadas para evitar a presença 
de aves na vizinhança das redes de 
média e alta tensão.  o

inovação
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de Inovação e Tecnologia da 
União Europeia, que visa ajudar 
empreendedores na área da 
energia a colocar no mercado 
os seus projetos. A sua visão é 
ainda mais ampla, promovendo, 
em conjunto com as melhores 
universidades europeias, ciclos 
de mestrado relacionados 
com o empreendedorismo, 
sustentabilidade energética e 
as necessidades industriais. 
Esta visão de futuro acelera o 
desenvolvimento de soluções 
prontas para o mercado e cria um 
ambiente fértil onde se podem 

INOVAÇÃO

EDA ASSOCIA-SE 
A EVENTO 
DA INNOENERGY 
EM SEVER 
DO VOUGA

No passado dia 18 de julho, 
a convite da Klugit, a EDA 
esteve presente, na qualidade 
de convidada especial, num 
evento Open Space Studio em 
Sever do Vouga, promovido pela 
InnoEnergy.

A Klugit é uma StartUp 
portuguesa, apresentada à EDA 
pela Bosch Thermotechnology, 
que se encontra a desenvolver 
uma tomada inteligente 
que, associada aos 
termoacumuladores elétricos, 
permite potenciar o consumo de 
eletricidade preferencialmente 
nas horas de vazio, período 
em que o preço do kWh é 
substancialmente inferior.

Esta tecnologia possibilita ao 
utilizador informação sobre 
o número de minutos de 
água quente que ainda se 
encontram disponíveis (o que 
evita situações de falta de água 
quente), medição de consumos 
energéticos e respetivos custos 
associados, e ligação à rede WIFI 

Carlos Martins | Direção Inovação e Normalização
Direitos Reservados

da habitação para interação à 
distância. 

Foi com este produto, que 
maximiza a poupança das famílias, 
garantindo a continuidade de água 
quente aos seus utilizadores, que 
a Klugit obteve um terceiro lugar 
num concurso mundial promovido 
pela InnoEnergy e que dessa 
forma passou a integrar o grupo 
de projetos apoiados por esta 
entidade.

A InnoEnergy é uma entidade 
apoiada pelo Instituto Europeu 

“A InnoEnergy é 
uma entidade 
apoiada pelo 
Instituto Europeu 
de Inovação e 
Tecnologia da 
União Europeia, 
que visa ajudar 
empreendedores 
na área da 
energia a colocar 
no mercado os 
seus projetos.”
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comercializar os resultados 
inovadores do seu trabalho.

Este evento da Open Space 
Studio teve como mote “Como 
inspirar um futuro sustentável 
nos Açores através da realização 
de um projeto piloto para 
utilização da tecnologia Klugit” 
e contou com a participação 
de 15 alunos do mestrado 
em Tecnologias de Energia, 
lecionado no Instituto Superior 
Técnico da Universidade 
de Lisboa e no Instituto de 

Tecnologia da Universidade 
de Karlsruhe. Estes alunos 
eram originários de várias 
geografias (nomeadamente 
Portugal, Espanha, Estónia, 
Itália, Polónia, Canadá, Turquia, 
Nigéria, Paquistão, Bangladesh, 
Guatemala e Venezuela), 
diversidade que permitiu uma 
visão abrangente do pretendido, 
com perspetivas únicas tendo 
por base a educação de cada 
participante, o que nos permitiu 
obter diversas visões das 
interações que podemos vir a 

empreender com os aderentes 
à Campanha de Promoção e 
Venda de Termoacumuladores 
Elétricos, a qual já conta 
com mais de 2250 unidades 
instaladas.

Ao participar e apoiar este tipo 
de iniciativas, a EDA propõe-se 
dar mais um passo para uma 
crescente autonomia energética 
da Região, maximizando a 
utilização de energias renováveis 
com claros benefícios para os 
seus clientes.  o

inovação
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CONCURSO 
MEDEA10
Na sequência de um pedido 
formulado pela Comissão Executiva 
da Escola Básica e Secundária da 
Povoação à EDA, ficou a Direção 
Inovação e Normalização (INORM) 
encarregue de diligenciar o apoio 
solicitado, tendo para o efeito 
contatado a Professora Nídia Fidalgo, 
responsável pela iniciativa que 
envolveu os alunos da disciplina 
de Física do 12º ano, turma que foi 
selecionada pela Escola para participar 
no projeto MEDEA10 (medea.spf.pt).

No essencial, o projeto resulta de 
uma parceria entre a SPF – Sociedade 
Portuguesa de Física e a REN - Redes 
Energéticas Nacionais, que já vai 

Paulo Bermonte | Diretor da Inovação e Normalização
Direitos Reservados

na sua 10.ª edição, e visa o 
envolvimento saudável das 
comunidades escolares do 
país na medição do campo 
elétrico e magnético no 
meio ambiente, mediante a 
utilização de um analisador de 
espectros eletromagnéticos. 

Para além do conhecimento 
científico, os alunos são 
desafiados a procurar informação 
cientificamente credível sobre os 
eventuais efeitos na saúde humana 
dos campos elétricos e magnéticos 
(para muito baixas frequências), 
produzido por qualquer equipamento 
ou circuito elétrico, seja na escola, em 
casa, ou na vizinhança de linhas de 
transporte e distribuição de energia 
elétrica.

Foram premiadas as equipas que 
apresentaram o melhor trabalho, 
traduzido por um Relatório Final a 
publicar numa página web dedicada 
ao concurso. Foi o caso da turma do 
12.º ano de Física da EBS da Povoação, 
que sob a orientação da professora 
Nídia Fidalgo, se propuseram a 
participar neste projeto adotando o 
sugestivo nome de "Novelãos Team” 
e que alcançaram um brilhante 
primeiro lugar a nível nacional!

De acordo com a professora 
Nídia Fidalgo, grande entusiasta e 
impulsionadora desta iniciativa, o 
prémio deveu-se à dedicação e ao 
esforço do grupo que optou desde 
o início pelo trabalho de equipa 
com tarefas distribuídas por todos, 
segundo as suas aptidões. A consulta 

ao trabalho poderá ser efetuada 
através do link https://novelaosteam.
wixsite.com/medea10.

De referir as palavras simpáticas da 
Professora Nídia Fidalgo, que enalteceu 
a colaboração da EDA, a qual se 
traduziu, modestamente, na realização 
de uma aula informal sobre CEM, 
a sua influência na saúde humana, 
partilha de relatórios de medições 
anteriormente realizadas pela EDA, 
legislação e outras recomendações 
sobre limites de exposição a campos 
elétricos e eletromagnéticos, 
culminando com uma visita ao Parque 
Eólico dos Graminhais.

Apesar da nossa humilde e reduzida 
participação, fica claro a importância 
do envolvimento da EDA, que 
contou neste caso com a preciosa 
colaboração da EDA Renováveis e do 
Eng.º Alexandre Pereira.

E termino parafraseando a Professora 
Nídia Fidalgo:

“Este prémio é uma grande honra 
para a equipa da EBS da Povoação e 
um motivo de orgulho para todos os 
Povoacenses e Açorianos em geral”.  o

INOVAÇÃO
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FUNDAÇÃO

Diogo Paz | Fundação Eng.º José Cordeiro
Direitos Reservados

Fomos à procura de respostas e 
encontrámos muitas informações. 
Desde logo, uma publicação 
intitulada As Quatro Fábricas da Luz 
– Breve Contexto Histórico, editada 
em 2018. Disponível no sítio da 
Fundação Engenheiro José Cordeiro, 
em www.fejc.eda.pt, dá-nos a 
conhecer, não só o trilho pedestre 
designado As Quatro Fábricas da Luz, 
como também o Aproveitamento 
Hidroelétrico da Ribeira da Praia.

De salientar que este trilho é um 
percurso pedestre com extensão 
de 2,1 km, a duração de 01h30, 
classificado como fácil e que se 
carateriza por ser um trilho linear. Ao 
longo de todo o percurso estamos 
rodeados de natureza, com diversas 

APROVEITAMENTO 
HIDROELÉTRICO, 
TRILHO PEDESTRE 
E MUSEU SOBRE 
PATRIMÓNIO 
ENERGÉTICO.
TUDO ISTO NO 
CONCELHO DE 
VILA FRANCA DO 
CAMPO?

espécies de fauna e flora, bem como 
ribeiras e quedas de água.

Por último, tentámos confirmar se 
existe um museu sobre património 
energético. Descobrimos que a 
Fundação Engenheiro José Cordeiro 
aderiu recentemente ao "Roteiro 
Museus da Energia" que apresenta 
o património energético que as 
entidades têm à sua guarda e as 
peças mais relevantes. Estes roteiros 

pretendem, de diversas formas 
e propostas, transformar-se em 
atividades pedagógicas e culturais 
de uma forma descentralizada 
e potenciadora da consciência 
sobre os desafios energéticos 
e ambientais da atualidade 
(museusdaenergia.org).

Será que encontramos tudo isto no 
concelho de Vila Franca do Campo? A 
resposta é sim e vale a pena visitar.  o
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ACONTECEU

VISITA DO 
COMISSÁRIO 
CARLOS MOEDAS
No passado dia 25 de julho, e no 
âmbito de uma deslocação de 3 
dias aos Açores, que encerrou o 
Roteiro da Ciência, o Comissário 
Europeu para a Investigação, 
Ciência e Inovação, Eng.º Carlos 
Moedas, visitou a Central 
Geotérmica do Pico Vermelho, na 
ilha de São Miguel. 

Teve a oportunidade de 
conhecer o projeto geotérmico, 
desde o seu início até aos 
dias de hoje, assim como as 
características e potencialidades 
deste recurso natural, tendo 
elogiado o trabalho desenvolvido 
e considerado ser um exemplo 
para a Europa.

Em declarações à comunicação 
social, o Comissário Europeu 
referiu que “É um grande exemplo 
daquilo que vai ser o futuro em 
termos de energias renováveis (...)”

O Comissário foi recebido pelo 
Presidente do Conselho de 
Administração da EDA, Professor 
Duarte Ponte, e pela geóloga 
da EDA Renováveis, Dra. Graça 
Rangel. Na visita estiveram 
também presentes o Secretário 
Regional do Mar, Ciência e 

Claudia Fontes
Marina Henrique

Tecnologia, Dr. Gui Menezes, a 
Secretária Regional da Energia, 
Ambiente e Turismo, Dra. Marta 
Guerreiro, a Diretora Regional da 

Energia, Eng.ª Andreia Carreiro 
e a Vice-Presidente da Câmara 
Municipal da Ribeira Grande, 
Dra. Tânia Fonseca.  o
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Nos passados dias 9 e 10 de 
setembro, o Grupo EDA recebeu uma 
comitiva da ELECTRA, S.A., Empresa 
de Eletricidade e Água de Cabo 
Verde.

O Administrador Executivo, Eng.º 
Manuel Jesus Silva e o Chefe de 
Departamento de Licenciamento, 
Cadastro e Gestão de Património e 
Activos Operacionais, Eng.º Antão 
Pires da Cruz integraram a referida 
comitiva.

a Central Geotérmica do Pico 
Vermelho, que contou com o 
acolhimento do Administrador 
da EDA RENOVÁVEIS, Eng.º Carlos 
Bicudo e do Dr. António Franco, 
que assegurou uma apresentação 
sobre a exploração geotérmica da 
empresa.

No segundo e último dia, 
realizou-se uma reunião técnica 
com a presença de responsáveis 
por diferentes áreas da empresa. O 
Dr. José Luís Amaral, Administrador 
Executivo da EDA acompanhou 
esta reunião, em que estiveram 
ainda presentes o Administrador 
da EDA RENOVÁVEIS, Eng.º David 

Estrela, bem como o 
Diretor de Planeamento e 
Análise de Investimentos, 
Dr. Fernando Henriques, 
o Diretor de Construção 
de Infraestruturas e 
Equipamento, Eng.º 
Paulo André, o Diretor de 
Despacho de Sistemas 
Elétricos, Eng.º João Teixeira 
e os Diretores Geral de 
Exploração e da Produção. 
A agenda de trabalho da 
comitiva incluiu ainda a 
visita às instalações de 
despacho de sistemas 
elétricos, nomeadamente às 
novas instalações de Ponta 
Delgada e às localizadas nos 
Milhafres, à Central Hídrica 
dos Túneis e ao Parque 
Eólico dos Graminhais.  o

ACONTECEU

VISITA DE COMITIVA
DA ELECTRA

Isabel Barata
Cláudia Fontes

No início da agenda de trabalho, 
a Comissão Executiva da EDA 
recebeu os colaboradores da 
ELECTRA, inteirando-se das áreas 
de maior interesse em termos de 
informação e cooperação no que 
respeita às empresas do Grupo 
EDA.

Na sequência desta reunião, e 
ainda no primeiro dia, visitaram 
a Central Termoelétrica do 
Caldeirão, acompanhados pelos 
Diretores Geral de Exploração 
e da Produção, respetivamente 
Eng.º António Calado e Eng.º José 
Gualberto Pacheco, bem como 
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DESPEDIDA 
DE PEDRO 
CRISTÓVÃO

Gosto de acreditar que esta minha 
passagem ainda está na fase do 
meio, pois esta foi uma decisão 
que de nada teve de fácil.

Esta decisão não foi fácil por 
diversas razões sendo que, 
nestes meus quase 4 anos de 
empresa, aprendi a gostar, 
respeitar e orgulhar-me de fazer 
parte desta empresa de nome 
EDA e deste povo Açoriano que 
com tanta bravura e parcos 
recursos vive neste paraíso no 
meio do Atlântico.
Saio da empresa com o orgulho de 
poder dizer que trabalhei na EDA e 
fiz parte do povo Açoriano.

Para finalizar, até porque isto 
não é a minha melhor qualidade, 
quero agradecer a todos por 
terem tornado esta experiência 
profissional (é a 6ª da minha 
carreira) a melhor de todas.

Não podia deixar de agradecer 
especialmente a todo o DISMA, 
na sua globalidade, pois não 
poderia ter nem pedir melhor 
equipa para desenvolver trabalho 
em Santa Maria. A todos os meus 
colegas chefes de departamento 
da EDIST por toda a ajuda. Ao 
Eng.º João Correia que foi quem 
me possibilitou a oportunidade 
de colaborar na EDA. Ao Eng.º 
Gervásio por toda a paciência, 
ensinamentos, chamadas 
de atenção, tempo e caráter 
demonstrado desde o início desta 
aventura e a todos os colegas.

Despeço-me com um até já!  o

Caros colegas,

Como tudo o que é vivo tem 
um princípio, meio e fim, dessa 
mesma forma se regem as nossas 
fases da vida.
Assim, a minha passagem pela 
EDA também se caracteriza, pelo 
que vos informo que no dia 26 de 
julho deixei de ter qualquer vínculo 
contratual com a EDA.

Pedro Cristóvão



• Promover, junto dos órgãos 
de gestão e dos trabalhadores, 
medidas que contribuam para a 
melhoria da atividade da empresa, 
designadamente nos domínios dos 
equipamentos e da simplificação 
administrativa;
• Apresentar à empresa sugestões, 
recomendações ou críticas tendentes 
à qualificação inicial e à formação 
contínua dos trabalhadores, à 
melhoria das condições de trabalho 
nomeadamente da segurança e saúde 
no trabalho;
• Defender junto dos órgãos de gestão 
e fiscalização da empresa e das 
autoridades competentes os legítimos 
interesses dos trabalhadores.

c) Participar, entre outros, em 
processo de reestruturação da 
empresa, na elaboração dos planos 
e dos relatórios de formação 
profissional e em procedimentos 
relativos à alteração das condições 
de trabalho;
d) Participar na elaboração 
da legislação do trabalho, 
diretamente ou por intermédio 
das respetivas comissões 
coordenadoras;
e) Gerir ou participar na gestão das 
obras sociais da empresa;
f) Promover a eleição de 
representantes dos trabalhadores 
para os órgãos sociais das 
entidades públicas empresariais;
g) Reunir, pelo menos uma vez 
por mês, com o órgão de gestão 
da empresa para apreciação de 
assuntos relacionados com o 
exercício dos seus direitos.

A principal função da Comissão 
de Trabalhadores é defender os 
interesses dos trabalhadores visando 
ao mesmo tempo gerar consensos, 
promover a coesão e tentar melhorar a 
comunicação entre os trabalhadores e 
os órgãos de gestão/administração.  o
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REPRESENTAÇÃO 
COLETIVA DE 
TRABALHADORES: 
A COMISSÃO DE 
TRABALHADORES

Dina Morgado | Comissão de Trabalhadores

Considerando que nos encontramos 
na reta final de mais um ciclo de 4 
anos de Comissão de Trabalhadores 
(CT), e com vista a fazer despertar 
os sentidos dos trabalhadores para 
a importância e necessidade de 
participação e constituição deste 
tipo de organização, decidiu-se 
deixar aqui neste espaço, em termos 
genéricos, alguns dos princípios 
gerais, daquilo que fundamenta 
uma Comissão de Trabalhadores, ao 
nível dos seus direitos. Tenhamos 
em mente que em 2020 decorrerá 
novo processo eleitoral para 
eleger a nossa nova Comissão de 
Trabalhadores.

De um modo sintético, a Lei 
nº7/2009, de 12 de fevereiro prevê, 
expressamente, a existência de 
três estruturas (bem definidas) 
de representação coletiva dos 
trabalhadores: as comissões de 
trabalhadores, as associações 
sindicais e os representantes dos 
trabalhadores para a segurança 
e saúde no trabalho. Para além 
de prever a sua criação, a lei 
regula ainda todo um conjunto de 
matérias relativas à constituição, à 
organização e à atividade de cada 
uma dessas estruturas, sendo que no 
caso das comissões para a segurança 
e saúde no trabalho estejam 
determinadas pela Lei nº102/2009, 
de 10 de setembro. 

As comissões de trabalhadores 
possuem personalidade jurídica, 
que adquirem com o registo dos 
estatutos, sendo independentes 
do Estado, de partidos políticos, de 
instituições religiosas ou associações 
de outra natureza, sendo proibidos 
qualquer ingerência destes na sua 
organização e gestão, bem como o 
seu recíproco financiamento.

A Comissão de Trabalhadores tem 
direito, nomeadamente, a:

a) Receber a informação necessária 
ao exercício da sua atividade;
A Comissão de Trabalhadores tem 
direito a informação sobre:
• Planos gerais de atividade e orçamento;
• Organização da produção e suas 
implicações no grau da utilização dos 
trabalhadores e do equipamento;
• Situação do aprovisionamento;
• Previsão, volume e administração de 
vendas;
• Gestão de pessoal e estabelecimento 
dos seus critérios básicos, montante 
da massa salarial e sua distribuição 
por grupos profissionais, regalias 
sociais, produtividade e absentismo;
• Situação contabilística, 
compreendendo o balanço, conta de 
resultados e balancetes;
• Modalidades de financiamento;
• Encargos fiscais e parafiscais;
• Projeto de alteração do objeto, do 
capital social ou de reconversão da 
actividade da empresa.

b) Exercer o controlo da gestão da 
empresa;
No exercício do controlo de gestão, a 
Comissão de Trabalhadores pode:
• Apreciar e emitir parecer sobre 
o orçamento da empresa e suas 
alterações, bem como acompanhar a 
respetiva execução;
• Promover a adequada utilização 
dos recursos técnicos, humanos e 
financeiros;
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Beatriz Silva Faria

Nasceu a: 02 de agosto de 2019

Filha de: Marco Paulo Raposo Faria 

(EDA / Terceira)

Alice Ávila Gonçalves

Nasceu a: 24 de julho de 2019

Filha de: Sílvia Andreia Godinho 
Ávila

(EDA / Terceira)

NASCIMENTOS






