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Resumo 

O aumento do consumo energético global tem vindo a obrigar os sistemas elétricos de 
energia a aumentarem a produção, e com tanta informação relativa às emissões de CO# as 
centrais térmicas deixaram de ser a aposta mais viável. 

Em Portugal, tem-se vindo a reestruturar o parque electroprodutor investindo cada vez 
mais em recursos renováveis para a obtenção de energia elétrica, nomeadamente a água.  

Com o objetivo de aproveitar este recurso, a EDP tem vindo a investir em novos 
aproveitamentos hidroelétricos na Bacia Hidrográfica do Douro, como é o caso do 
Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua (AHFT), aproveitamento este que será estudado ao 
longo desta dissertação. 

Numa primeira fase é feita a análise técnica do aproveitamento e, posteriormente, é feito 
o levantamento dos riscos associados aos aproveitamentos hidroelétricos, tanto na fase de 
projeto como na fase de exploração do mesmo, salientando os riscos associados ao AHFT. 

A análise técnica das estruturas civis e equipamentos instalados permite a compreensão 
do funcionamento geral do AHFT, em ambos os seus modos de funcionamento, uma vez que se 
trata de um aproveitamento hidroelétrico reversível. 

Na segunda fase, com o intuito de analisar os riscos associados à produção hídrica foi feita 
uma divisão em dois grandes grupos: Riscos de Projeto e Riscos de Negócio. Sendo que os Riscos 
de Negócio são avaliados de forma quantitativa a partir da Simulação de Monte Carlo (SMC), 
uma ferramenta muito útil para estudos de viabilidade de investimento. 

 
Palavras-chave: Aproveitamento Hidroelétrico Foz Tua, Análise Técnica, Riscos 

Hidroeletricidade, Risco Projeto, Risco Negócio, Simulação Monte Carlo (SMC) 
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Abstract 

The increase in world energy consumption has forced electric power systems to increase 
production, and with so much information on CO#  emissions, thermal power plants are no longer 
the most viable option. 

In Portugal, the electric power system has been restructured, investing more and more in 
renewable resources to obtain electricity, namely water. 

In order to take advantage of this resource, EDP has been investing in new hydroelectric 
projects in the Douro River Watershed, such as the Foz Tua Hydroelectric Plant (FTHP), which 
will be studied throughout this dissertation. 

In a first phase, a technical analysis to the Hydroelectric Plant is carried out and, 
subsequently, are surveyed the risks associated with the hydroelectric projects, both in the 
project phase and in the exploration phase, highlighting the risks associated with the FTHP. 

The technical analysis of the civil structures and installed equipment allows an 
understanding of the general functioning of the FTHP, in both its modes of operation, once it is 
a reversible hydroelectric exploitation. 

In the second phase, in order to analyze the risks associated with hydroeletric production, 
a division was made into two major groups: Project Risks and Business Risks. The Business Risks 
are quantitatively evaluated through a Monte Carlo Simulation (SMC), a very useful tool for 
investment feasibility studies. 

 
Keywords: Foz Tua Hydroelectric Plant (FTHP), Technical Analysis, Hydropower risk, 

Project Risk, Business Risk, Monte Carlo Simulation (MCS) 
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Capítulo 1  

 

Introdução 

1.1. Enquadramento inicial 
 

 

 

A água é, provavelmente o único recurso natural relacionado com todos os aspetos da 

civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial ao desenvolvimento 

económico e cultural. De forma a que todas as comunidades possam usufruir deste recurso 

natural cada vez mais escaço no planeta Terra, é necessário desenvolver meios para que possa 

ser armazenada, barragens. A construção de barragens traz inúmeros benefícios 

nomeadamente, regularização em caso de seca, irrigação de campos, abastecimento das 

comunidades e claro produção de energia. 

A produção de energia elétrica a partir da água armazenada é conseguida através de 

aproveitamentos hidroelétricos, sendo estes constituídos essencialmente por uma barragem, 

uma albufeira e uma central hidroelétrica. Esta solução para a produção de energia é sem 

dúvidas das soluções mais viáveis hoje em dia, uma vez que permite um regime bastante 

flexível, isto é, pode dar resposta aos picos de carga rapidamente através do descarregamento 

da barragem ou, no caso dos aproveitamentos reversíveis, aproveitar a energia excedente em 

horas de vazio (produzida pela eólica, por exemplo) para encher a barragem novamente, 

através do seu turbinamento, para que esta possa ser descarregada mais tarde. 



 

 

   

 

2  Introdução 

No entanto, devido aos impactos associados à construção deste tipo de estruturas gera-se 

um grande conflito de interesses, sendo sempre muito contestada. Riscos ambientais, políticos 

e sociais vêm sempre ao de cima, colocando entraves que podem levar ao abandono do projeto, 

como aconteceu no caso de Foz Côa, ou alteração do projeto inicial, situação que ocorreu no 

aproveitamento hidroelétrico em estudo, Foz Tua. 

 

Devido ao aquecimento global a União Europeia (UE) impôs aos seus estados-membros 

rigorosas metas ambientas que visam o incentivo da produção através de fontes renováveis, 

reduzindo as emissões de CO#. No caso de Portugal, graças ao elevado potencial hídrico, o 

investimento na hidroeletricidade parece uma das soluções mais promissoras.  

Sendo que a liberalização do sector de produção de energia elétrica também teve um peso 

significativo na viabilização do investimento em aproveitamentos hidroelétricos, uma vez que 

as empresas tendem a procurar investir em tecnologias mais competitivas e eficientes no que 

diz respeito ao custo de produção, que no caso da utilização de fontes renováveis é nulo. 

 

Apesar de todas as vantagens já enumeradas existem muitos riscos associados ao 

investimento nestas estruturas, tanto na sua fase de projeto como na sua fase de exploração, 

que terão que ser analisados para que uma empresa decida investir num projeto deste tipo. 

Com este trabalho pretende-se então ajudar a compreender tudo o que engloba um 

investimento deste tipo sob o ponto de vista técnico e de risco. O caso de estudo deste trabalho 

representa um investimento da EDP, já construído na Bacia Hidrográfica do Douro, que é o 

Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua. 

 

 

1.2. Objetivos 
 

O objetivo deste trabalho é fazer o levantamento e respetiva análise dos riscos associados 

à produção hidroelétrica sendo para isso necessário:  

 
• Conhecer a situação atual dos aproveitamentos hidroelétricos em Portugal e as 

razões que levaram à construção de novos aproveitamentos hidroelétricos, 

focando no caso em estudo;  

• Fazer uma análise técnica do aproveitamento hidroelétrico; 

• Avaliar financeiramente o investimento no projeto do aproveitamento em estudo; 

• Identificação dos fatores de risco associados ao investimento em aproveitamentos 

hidroelétricos, focando no nosso caso de estudo; 

• Análise de metodologias para o tratamento dos riscos identificados. 

 



    

 

3 

1.3. Estrutura do documento 
 

 
Este trabalho está dividido em cinco capítulos. No presente capítulo é feito o 

enquadramento inicial do trabalho e são apresentados os objetivos para este trabalho, assim 
como toda a sua estrutura. 

No Capítulo 2 – Hidroeletricidade em Portugal – são descritas as motivações que levaram 
ao desenvolvimento da hidroeletricidade e consequentemente ao investimento em novos 
aproveitamentos hidroelétricos em Portugal, dando enfase aos aproveitamentos da Bacia 
Hidrográfica do Douro, nomeadamente o Aproveitamento Hidroelétrico do Foz Tua (AHFT). 

No Capítulo 3 – Análise Técnica – é feita uma caracterização técnica do AHFT através da 
análise dos equipamentos dos principais componentes constituintes do AHFT, como a albufeira, 
a barragem, os órgãos de segurança, a central e a subestação. 

No Capítulo 4 – Riscos Associados à Produção Hídrica – é feito o levantamento dos riscos 
associados aos aproveitamentos hidroelétricos, nas diferentes fases, desde a fase de projeto 
até à sua fase de exploração. Neste capítulo alguns dos riscos de exploração serão estudados 
quantitativamente através de uma simulação de Monte Carlo (SMC). 

No Capítulo 5 – Conclusões – são apresentadas as principais conclusões retiradas da 
realização deste trabalho e feitas sugestões para trabalhos futuros relacionados com este 
projeto. 

No final deste documento está um conjunto de anexos onde estão detalhadas algumas 
matérias não incluídas nos capítulos anteriores. Sendo a análise de riscos (incluída no capítulo 
5) uma continuação do trabalho desenvolvimento da tese de mestrado do Eng.º David Carvalho  
“Análise Técnico Económica do Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua” nestes anexos 
encontra-se cálculo dos investimentos, pagamentos e recebimentos ao longo das fases de 
construção e de exploração, o cenário de distribuição de investimentos, com o cálculo dos 
preços correntes, e ainda o cálculo das rubricas necessárias para a análise financeira do projeto. 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 2  

Hidroeletricidade em Portugal 

2.1. Retrospetiva Histórica  
 

O aproveitamento da força motriz das águas fluviais iniciou-se, a nível mundial, em 

meados do seculo XIX, no entanto, em Portugal, só no fim do século é que se iniciou a 

sua exploração. Numa primeira fase para a alimentação de pequenas instalações locais e 

só mais tarde, tendo em vista o objetivo da industrialização é que se começou a explorar 

este conceito para a alimentação de grandes instalações, nomeadamente fábricas.  

Em Portugal Continental, o primeiro aproveitamento hidroelétrico teve lugar no rio 

Corgo, sendo este constituído por um açude no lugar do “poço do Agueirinho”, com uma 

potência aproximada de 120 kW. Terá sido iniciado pela Companhia Elétrica e Industrial 

de Vila Real e concluído em 1894 por Emílio Biel. Posteriormente, em 1926, este 

aproveitamento terá sido substituído por uma barragem, no sítio de Insua, e uma Central 

em Terrajido, com a mesma potência[1]. 

 

O segundo aproveitamento, surgiu pouco depois, em 1895 ou 1896, adjudicado pela 

Sociedade de Eletricidade do Norte de Portugal (SENP), com o objetivo da exploração da 

iluminação publica de Braga. Situado na Furada, no rio Cávado, com uma potência 

instalada a rondar os 93 kW. 
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Também se ponderou, neste mesmo período, o aproveitamento das águas do rio 

Guadiana, informação descrita no Projeto-Lei de Fomento Rural de Oliveira Martins. 

Consistindo este projeto na instalação de um aproveitamento a jusante da confluência do 

rio Degebe, afluente da margem direita do Guadiana, local este que corresponde, 

sensivelmente, à barragem do Alqueva (cuja construção se iniciou apenas em 1976). 

Entre 1906 e 1909, juntaram-se ainda quatro centrais; de Riba Côa, de Caniços, do Varosa 

e a da Senhora do Desterro, nos rios Côa, Vizela, Varosa e Alva respetivamente. 

Para a industrialização do País o investimento do Estado nos aproveitamentos 

hidroelétricos tornara-se eminente, e com isto surge então em 1926 a Lei dos Aproveitamentos 

Hidráulicos, que apresentava os novos pressupostos das políticas de produção, transporte e 

distribuição de energia elétrica em Portugal que se pretendia implementar. 

Na década de 30, a realização de grandes aproveitamentos hidroelétricos começa a ser 

discutida, iniciando-se estudos topográficos, geológicos e, mais tarde, estudos sistemáticos dos 

rios portugueses e da viabilidade do seu aproveitamento para “o aumento da produção 

industrial e agrícola, pela irrigação dos campos” [2]. 

Já com grandes investimentos em aproveitamentos hidroelétricos em vista o Ministério das 

Obras Públicas e Comunicações publica o Decreto n.º 26 470 (1936-mar-28), que corresponde à 

criação da Junta de Eletrificação Nacional. 

Nesta mesma década foi criada a Junta de Eletrificação Nacional e foram iniciados estudos 

com vista a determinação do potencial hídrico do país, de modo a serem criadas condições para 

a realização de grandes aproveitamentos hidroelétricos. No entanto, devido à II Guerra Mundial 

e à crise económica em que o país vivia, este processo sofreu um atraso significativo [3]. 

No inicio da década de 40, com um desenvolvimento muito precário da hidroeletricidade 

em Portugal contávamos com uma produção elétrica no país que se caracterizava 

essencialmente pelo [1]: 

 
• Predomínio de recursos estrangeiros – dois terços dos recursos utilizados para a 

produção de eletricidade são estrangeiros, considerando, também como tal, a 
produção da central hidroelétrica do Lindoso. 
 

• Predomínio de três centrais – a central hidroelétrica do Lindoso e as duas centrais 
termoelétricas do Tejo e de Santos que produziam, até 1940, mais que todas as 
outras, cerca de 180, de serviço público. 

 
• Excessiva pulverização da potência – um total de 660 centrais, sendo 176 de 

serviço público, das quais apenas 10 de potência superior a 5 MW (3 hidráulicas e 
7 térmicas) e 484 de serviço particular, das quais somente uma com mais de 5 MW, 
embora com oito grupos. 

 
• Elevado custo de produção – como consequência da pulverização da potência 

instalada resultava uma carestia excessiva do custo do kW instalado e do kWh 
produzido por tão grande número de unidades. 
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Esta década veio-se a revelar uma década de grande importância no 

desenvolvimento deste tipo de aproveitamento. Ainda em 1940 foi apresentado pelo 

Chefe da Repartição de Estudos de Hidráulica, Engenheiro Zuzarte de Mendonça, um 

anteprojeto de um aproveitamento hidroelétrico em Castelo de Bode, no rio Zêzere. 

Em 1942, o anteprojeto terá sido revisto depois de intensificados os estudos no ano 

anterior, a mando do Engenheiro Duarte Pacheco. 

 

É então em 1943 apresentado o Plano Geral do Aproveitamento Hidroelétrico do rio 

Zêzere, desde Cambas até à Foz, e em linha com isto inicia-se a construção do 

aproveitamento hidroelétrico de Castelo de Bode.  

No ano seguinte juntamente com a intensificação de estudos do troço internacional 

do Douro e dos seus afluentes, são apresentados pelos Serviços Hidráulicos os planos 

gerais do aproveitamento do sistema Cávado-Rabadão, em 1948, e do rio Douro, mais à 

frente, em 1953. 

Em 1944 é publicada a Lei nº 2002, da autoria do Engenheiro Ferreira Dias, que 

promulga o plano da Eletrificação do Pais: “A rede elétrica nacional abrange o conjunto 

de instalações de serviço publico destinadas à produção, transporte e distribuição de 

energia elétrica”[3].  

E com o intuito de incentivar a produção de energia elétrica via aproveitamentos 

hidroelétricos e a redução do consumo de combustíveis fosseis surge nesta lei a Base II: 

 

“A produção de energia elétrica será principalmente de origem hidráulica.�As 

centrais térmicas desempenharão as funções de reserva e apoio, consumindo os 

combustíveis nacionais pobres na proporção mais económica e conveniente”[3]. 

 

Depois de definido o quadro legal da eletrificação do País, que visava a centralização 

da produção e a primazia pela hidroeletricidade em relação à energia obtida via centrais 

termoelétricas, a obra passaria a ser da responsabilidade do Estado. Depois de este 

evento, que define um grande marco na história da hidroeletricidade em Portugal, 

registou-se um crescimento na dinâmica da área, tendo sido constituídas duas empresas 

para o estabelecimento e exploração de obras hidráulicas e centrais produtoras, Hidro-

Elétrica do Cávado (HICA) e Hidro-Elétrica do Zêzere (HIZ). Em linha com esta sucessão 

de eventos, são construídos os dois primeiros grandes aproveitamentos hidroelétricos: 

Castelo de Bode, com 139 MW de potência instalada e o da Venda Nova, com uma 

potência instalada inferior, de 81 MW, nos rios Zêzere e Rabagão, respetivamente 

(inaugurados em 1951). 
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Se em 1940 a capacidade de armazenamento instalada das grandes barragens 

nacionais era de 40 hm3, este valor passa a 445 hm3 em 1950, sendo os aproveitamentos 

das bacias dos rios Cávado e Zêzere os grandes responsáveis por este incremento. Os anos 

50 foram anos de muito crescimento na produção em Portugal, o somatório da potência 

instalada nas centrais hidráulicas passou de 152,8 MW para 1085,2 MW. 

 

A década de 50 fica então marcada pelos seguintes eventos [1]: 

 

 
Tabela 2.1 - Aproveitamentos hidroelétricos construídos na década de 50. 

 

 

Como podemos ver pela tabela em cima representada o ano de 1951 foi um ano 

marcante no capítulo de aproveitamentos hidráulicos, tendo sido concluídos quatro 

aproveitamentos (tendo Belver trabalhado em regime experimental). Com estes 

significativos acréscimos no aproveitamento hidroelétrico nacional, o panorama geral da 

produção de energia foi alterado. 

No final da década a energia nacional produzida a partir de aproveitamentos 

hidroelétricos era cerca do triplo dos valores registados no início da mesma, esta 

alteração terá também um impacto direto nos preços da energia que foram gradualmente 

reduzidos nestes anos, já que a utilização de energia térmica para obtenção de energia 

decresce (funcionando essencialmente como reserva e apoio ao sistema elétrico de 

energia Nacional). 

 

Podemos então resumir esta década dourada em alguns pontos fulcrais[1]: 

 
• As centrais hidráulicas passam apenas de 113 para 117, mas a potência nelas 

instalada sobe de 152,8 MW (44% do total) para 1085,2 MW (81% do total), ou 
seja, um acréscimo de 610%. 
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• O número das centrais térmicas passa de 519 para 301 (redução de 42%) e a 
potência nelas instalada de 192,4 MW (56% do total) para 249,8 MW (19% do 
total), ou seja, um acréscimo de 30%.  

• A energia produzida, passando de 941,8 GWh para 3263,5 GWh, regista um 
acréscimo de 246,5% (a que corresponde uma taxa anual média de 13,2%), 
tendo a contribuição das centrais hidráulicas subido de 46% para 95% e as 
térmicas descido de 54% para 5%. 

• Na capitação dos consumos regista-se uma subida do modestíssimo valor de 
99,3 kWh/hab. para 338,9 kWh/hab. (um valor médio de 13% para a taxa de 
crescimento anual). 

 

 

A década de 60 está associada a uma aceleração do ritmo de crescimento económico 

e com isso uma necessidade emergente do crescimento do sistema electroprodutor. Para 

que a qualidade do serviço elétrico fosse garantida foi necessária a introdução de grandes 

grupos térmicos queimando carvão e fuelóleo, sendo incrementadas, nesta época, duas 

novas centrais térmicas ao sistema elétrico: na Tapada do Outeiro, três grupos de 50 MW, 

e no Carregado, dois grupos de 125 MW. Este investimento teve, naturalmente, efeitos 

negativos na evolução da hidroeletricidade que terá desacelerado bastante nesta década, 

tendo sido realizados apenas três novos aproveitamentos: em 1964, Bemposta (210 MW) 

e Alto Rabagão (72 MW com instalação de bombagem), nos rios, Douro e Rabagão, 

respetivamente, e mais tarde, em 1965, Vilar-Tabuaço (64 MW), no rio Távora, tendo 

correspondido a um acréscimo de potência de 346 MW ao sistema electroprodutor 

nacional [1]. 

Para além dos projetos desenvolvidos nesta época, já descritos, foram também 

realizadas obras de reforço das afluências nos escalões de Paradela e Venda Nova, às 

respetivas albufeiras, por derivação de águas das cabeceiras das respetivas bacias. 

O desenvolvimento hidroelétrico é retomado já em meados da década, com o início 

das obras de Carrapatelo, Régua e Valeira, no troço nacional do rio Douro, de Vilarinho 

das Furnas, no rio Homem, e de Fratel, no rio Tejo.  

 

E em 1969 é constituída a Companhia Portuguesa de Eletricidade (CPE) através da 

fusão das concessionárias da produção e transporte da rede elétrica primária, 

abrangendo as empresas Hidro-Elétricas do Cávado, Douro e Zêzere, a Empresa 

Termoelétrica Portuguesa (ETP) e a Companhia Nacional de Eletricidade (CNE). A CPE 

surge na sequência do Decreto-Lei nº49211 de 1969-Ago-27, no qual é “autorizada a fusão 

das sociedades concessionárias de aproveitamentos hidroelétricos, de empreendimentos 

termoelétricos e de transporte de energia elétrica cujos centros e instalações constituem 

a Rede Elétrica Primária” [1]. 

Termina a década de 60 e as taxas de crescimento continuam a subir. Aliadas a este 

crescimento económico, as taxas de consumo elétrico seguem, naturalmente, a mesma 
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tendência. Nas décadas subsequentes é reafirmada uma sustentada introdução de novos grupos 

térmicos para garantia de abastecimento nacional (Tabela 2.2). 

 

 
Tabela 2.2 - Grupos térmicos introduzidos nas décadas de 70 e 80. 

 

 

Apesar do investimento nas centrais térmicas, ao contrário do que aconteceu na 

década anterior, é retomado o desenvolvimento da hidroeletricidade em Portugal 

instalando-se entre 1970 e 1980 cerca de onze novas centrais hidroelétricas (Tabela 2.3) 

[1]. 

 

 
Tabela 2.3 - Aproveitamentos hidroelétricos construídos nas décadas de 70 e 80. 

 
 

Em 1976, a 30 de junho, na sequência da nacionalização das várias empresas do 

sector elétrico operada no ano anterior, surge o Decreto-Lei nº 502 e é criada a 

Eletricidade De Portugal- EDP, cujo objetivo seria de estabelecer e explorar o serviço 

publico de produção, transporte e distribuição de energia elétrica no continente para 

"promover e satisfazer as exigências do desenvolvimento social e económico de toda a 

população". No entanto, até à década de 90 ainda se mantiveram dezenas de 

pequenas sociedades e cooperativas, municipais e privadas, que foram sendo integradas 

no grupo EDP. 
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Nas décadas seguintes, 80 e 90, sucedeu o que já vinha acontecendo na década de 

70 – um aumento significativo da carga – deste modo a capacidade instalada no país 

cresceu (Figura 2.1), não crescendo a energia elétrica produzida via aproveitamentos 

hidroelétricos, mas sim via centrais térmicas (Figura 2.2) [1]. 

 

 

Figura 2.1 - Relação entre a produção de energia hidroelétrica e a capacidade instalada total 
(MW)[1]. 

 

 

Figura 2.2 - Comparação entre a capacidade instalada em percentagem de energia hidroelétrica 
e energia térmica[1]. 

 
 

A central de Alto Lindoso e o reforço de potência de Miranda, 630 MW e 189 MW, 

respetivamente, foram dois dos destaques da década de 90, num total de seis novos 

aproveitamentos. Também terá sido iniciada a construção do aproveitamento de Foz-

Côa, no rio Côa, em 1992, mas que terá sido suspensa cerca de 4 anos mais tarde devido 

ao achado de gravuras paleolíticas. 
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Tabela 2.4 - Aproveitamentos hidroelétricos construídos na década de 90 [1]. 

 

No entanto, o que terá marcado de forma substancial a década de 90 terá sido o 

início do processo de restruturação do setor elétrico e da sua liberalização. Antes da 

entrada em vigor da diretiva 1996/92/CE de 19 de dezembro do Parlamento Europeu que 

estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade, já em 1994 se teria 

iniciado a cisão do Grupo EDP, criando-se várias empresas responsáveis pela produção, 

transporte e distribuição de energia elétrica, surgindo a Rede Eléctrica Nacional- REN 

(atualmente Rede Energética Nacional). Esta cisão terá sido concluída apenas em 2000, 

com a total autonomização da REN, ficando esta responsável pelo transporte da energia 

e a EDP pela produção e respetiva distribuição. 

A entrada em vigor da diretiva anteriormente mencionada (1996/92/CE) foi o ponto 

de viragem para a liberalização do setor energético, tendo este processo sido iniciado 

pela reprivatização da EDP e pelo principio de liberdade de acesso às atividades de 

produção e distribuição de energia elétrica, sendo, nesta sequência, criado o Sistema 

Eléctrico Nacional (SEN), surgindo deste sistema dois subsistemas: Sistema Eléctrico de 

Serviço Público e Sistema Eléctrico Independente, SEP e SEI, respetivamente. 

O SEP funciona como qualquer outro serviço público, “toda atividade material que 

a lei atribui ao Estado para que a exerça (...) com o objetivo de satisfazer concretamente 

as necessidades coletivas” [4], sendo o seu abastecimento assegurado por planeamentos 

a longo prazo e pela sua gestão centralizada efetivada pela REN, empresa que opera a 

Rede Nacional de Transporte (RNT). No SEP estão incluídas todas as centrais ao abrigo do 

Regime de Produção Ordinário (PRO), isto é, todas as centrais térmicas e hidroelétricas. 

 

Relativamente, ao SEI, neste insere-se o Sistema Eléctrico não Vinculado (SENV), 

onde se agregam todos os produtores, distribuidores (MT e AT) e clientes não vinculados, 

ou seja, os contratos comerciais não serão regulados, sendo estes estabelecidos 

livremente pelos seus intervenientes. No SEI também estão integrados os produtores 

independentes: eólicos, térmicos, fotovoltaicos e de hídricas de pequenas dimensões 

(<10 MW) que corresponde a uma produção em regime especial (PRE). É imposto por lei 

que o SEP compre energia elétrica aos produtores ao abrigo deste regime; regime este 

que acarreta grandes sobrecustos, que recairão nas tarifas de todos os clientes do SEN. 
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Os PRE têm ainda uma regulação distinta, uma vez que estão sujeitos a remunerações 

diferentes dos PRO, de forma a incentivar o investimento em novos pontos de produção 

elétrica, sobretudo recorrendo energias mais limpas. 
 

 

Figura 2.3 - Estrutura do Sistema Elétrico Nacional [5]. 

 

Havendo tantas entidades intervenientes no SEP e SEI foi necessária a criação de 

uma entidade independente para a regulação do Sistema Elétrico, surgindo assim a 

Entidade Reguladora de Serviços Energéticos (ERSE), responsável por “constituir um 

instrumento de eficiência e a racionalidade das atividades dos setores regulados, em 

termos objetivos, transparentes, não discriminatórios e concorrenciais, através da sua 

contínua supervisão e acompanhamento, integrados nos objetivos do mercado interno e 

dos mercados ibéricos, assegurando a proteção dos consumidores e do ambiente” [5]. 

No início do novo milénio o SEP contava então com potência total instalada de 8 758 

MW, correspondendo 45% desta potência proveniente de centrais hidroelétricas e os 

restantes 55% de termoelétricas [1]. 
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Figura 2.4 - Distribuição da potência total instalada no SEP em 2000. 

 

As centrais do SEP emitiam em 2000 um total de 34 489 GWh sendo que 70% 

representa a fração de termoelétrica e apenas 30% relativo aos aproveitamentos 

hidroelétricos [1]. 

 

 

Figura 2.5 - Distribuição da emissão total das centrais do SEP em 2000. 

 

Inicia-se então a primeira década de 2000 e o aproveitamento hidroelétrico do 

Alqueva entra em serviço, situado no rio Guadiana e com uma potência instalada de 236 

MW (reversíveis). Em 2004, houve um reforço de potência em Venda Nova II (179 MW), e 

no Douro em 2011, são reforçadas as centrais de Picote (246 MW) e Bemposta (191 MW), 

e neste mesmo ano é iniciada a construção da barragem de Foz Tua, no rio Tua, afluente 

do Douro. 

No ano seguinte, em 2012, é também reforçada a potência da central do Alqueva 

(256 MW) e 3 anos mais tarde, na bacia hidrográfica do rio Cávado, terminam as obras de 

reforço de potência das centrais de Salamonde (207 MW) e Venda Nova III (746 MW). 

Ao longo dos anos a energia termoelétrica tem vindo a ganhar terreno, notando-se 

um aumento significativo em 2004 (Figura 2.6), é também por volta de este ano que 

energias renováveis como a eólica começam a ter expressão nos valores de capacidade 

instalada.  
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Figura 2.6 - Capacidade elétrica instalada (MW) entre 1915 e 2015 [6]. 

 
 

2.2. Políticas Energéticas 
 

Num mundo cada vez mais industrializado o aumento do consumo de energia é 

inevitável, as renováveis ainda não se encontram desenvolvidas ao ponto de conseguir 

acompanhar este consumo, pelo que é necessário recorrer à queima de combustíveis 

fosseis para dar resposta à carga. A queima deste tipo de combustíveis implica a emissão 

de gases de CO# para a atmosfera o que acarreta grandes impactos no meio ambiente, 

impactos estes que têm vindo a tornar-se cada vez mais preocupantes, como o 

aquecimento global.  

 

Com o objetivo comum de “descarbonização” vários países têm vindo a implementar 

políticas energéticas que visem a conservação do ambiente, incentivando a utilização de 

energias mais limpas. 

Esta consciencialização ambiental começou a surgir em meados dos anos 80 tendo 

culminado na primeira conferência ambiental, “Toronto Conference on the Changing 

Atmosphere”, em 1988. Pouco tempo depois deu-se o “IPCC’s First Assessment Report”, 

na Suécia, em Agosto de 1988, sendo a respetiva ordem de trabalhos [7] 

“ a) avaliar a informação científica disponível sobre as alterações climáticas. 

b) avaliar os impactos ambientais e socioeconómicos das mudanças climáticas. 

  c) formular estratégias de resposta.” 

 

E em 1992, na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, no Rio de Janeiro, representantes de 179 países comprometeram-se a 

cumprir uma agenda global para a minimização dos problemas ambientais. 
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Na sequência destas conferências é então criado, pela Convenção-Quadro das 

Nações Unidas, o Protocolo de Quioto, no Japão, em 1997, “que compromete suas Partes 

estabelecendo metas internacionalmente vinculativas de redução de emissões”. 

O Protocolo terá entrado em vigor apenas a 16 de fevereiro de 2005, sete anos após 

ter sido negociado pela primeira vez, assim que a cláusula de "55% das emissões de CO# 

em 1990 das Partes inclusas no Anexo I" foi satisfeita, com a assinatura da Rússia 

ratificando o documento. 

 

No primeiro período do compromisso (2008-2012), as nações integrantes 

comprometem-se a reduzir a emissão de gases efeito estufa (GEE), no mínimo, em 5.2% 

relativamente aos níveis de 1990 (ano de referência para os níveis de emissões), tendo 

a União Europeia (UE) estabelecido a meta de 8%.  

Já na segunda fase (2013-2020) as partes deveriam reduzir as emissões de GEE, no 

mínimo, 18% em relação a 1990, cada país terá estabelecido a sua meta, sendo que 

Portugal se comprometeu a limitar a sua emissão em 27%. 

Em 1998, com o intuito de apoiar o cumprimento do protocolo é criado na Resolução 

de Conselho de Ministros n.º 72/98, de 29 de Junho, a Comissão de Alterações Climáticas 

(CAC), e, mais tarde, em 2006 a Resolução de Conselho de Ministros n.º 33/2006, de 24 

de Março atribui à CAC a qualidade de Autoridade �Nacional designada para os 

mecanismos de Quioto e cria o Comité Executivo da Comissão para as Alterações 

Climáticas (CECAC). � 

Nesta sequência foram sendo criados vários programas, como o Programa Nacional 

para as Alterações Climáticas (PNAC), e para o segundo período do protocolo, o programa 

Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE), que definiriam condições às quais 

as instalações abrangidas pelo Comércio Europeu de Licenças de Emissão de GEE (CELE) 

e o Fundo Português de Carbono (FPC) ficariam sujeitas[8].   

Para o controlo das emissões nacionais é ainda criado na  Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 68/2005, de 17 de março, o Sistema Nacional de Inventário de Emissões por 

Fontes e Remoção por Sumidouros de Poluentes Atmosféricos (SNIERPA) que consistiu no 

“estabelecimento do adequado enquadramento legal e institucional que suporte a 

elaboração anual do Inventário Nacional de Emissões antropogénicas por fontes e 

Remoção por sumidouros de Poluentes Atmosféricos (INERPA) é uma demonstração da 

determinação do Estado Português em honrar os seus compromissos internacionais 

(designadamente ao nível comunitário) no âmbito da proteção, controlo e gestão da 

qualidade do ar ambiente e das obrigações decorrentes da Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC) e do Protocolo de Quioto (PQ).”[9] 
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Em paralelo ao decorrer do Protocolo de Quioto e de todos os programas e entidades 

de apoio criados, em 2001 a diretiva 2001/77/CE do Parlamento Europeu, do conselho 

de 27 de Setembro de 2001, teria como objetivo “promover o aumento da contribuição 

das fontes de energia renováveis para a produção de eletricidade no mercado interno da 

eletricidade e criar uma base para um futuro quadro comunitário neste sector.”, tendo 

cada Estado-Membro que “tomar as medidas apropriadas (...) em conformidade com as 

metas indicativas nacionais”, a meta de Portugal, a atingir no prazo máximo de 2010, 

terá sido os 39%. 

 

Tratando-se o setor da energia de um setor de extrema relevância nas economias 

nacionais, questões como a garantia de abastecimento de energia, a sua segurança, os 

requisitos ambientais e a competição envolvida na produção, transporte e distribuição 

da mesma são alguns dos fatores que deverão ser conciliados. Assim, na Resolução do 

Conselho de Ministros nº 63/2003 são definidos objetivos para a política energética 

portuguesa:  

 

“i) a liberalização do mercado;  

ii) a redução da intensidade energética no produto; 

iii) a redução da fatura energética;  

iv) a melhoria da qualidade do serviço;  

v) a segurança do aprovisionamento e do abastecimento;  

vi) a diversificação das fontes e aproveitamento dos recursos endógenos; vii) a 

minimização do impacte ambiental;  

viii) a contribuição para o reforço da produtividade da economia nacional.”  

 

Algumas das orientações estabelecidas neste Conselho de Ministros mantinham-se 

atuais, por outro lado outras já se encontravam ultrapassadas devido à velocidade de 

evolução do setor energético. Neste sentido, a 24 de outubro no Conselho de Ministros 

nº169/2005, são aprovadas novas medidas que visam “atualizar as metas traçadas, 

nomeadamente no que diz respeito às energias renováveis e à eficiência energética, 

tornando-as mais ambiciosas”, resultando em 3 grandes objetivos: 

 

“I) Garantir a segurança do abastecimento de energia, através da diversificação dos 

recursos primários e dos serviços energéticos, e da promoção da eficiência energética, 

tanto na cadeia da oferta como na da procura de energia. Neste contexto, importa 

contribuir para alcançar o objetivo do mercado interno da energia (...). 
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II)  Estimular e favorecer a concorrência, (...) bem como a competitividade e a 

eficiência das empresas, quer as do sector da energia quer as demais do tecido produtivo 

nacional, promovendo alternativas energéticas (...). 

III) Garantir a adequação ambiental de todo o processo energético, reduzindo os 

impactes ambientais às escalas local, regional e global (...)” 

 

Neste intervalo, foi ainda atualizado o PNAC (PNAC 2004), na Resolução de Conselho 

de Ministros nº119/2004, a 31 de julho, que procurou prever um défice remanescente 

para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal, relativamente às 

emissões de GEE, identificando a partir desta previsão as responsabilidades setoriais e 

novas medidas e políticas a implementar, a acrescentar ao PNALE já implementado, de 

forma a colmatar o défice [10]. 

No ano seguinte, a Diretiva n.º 2006/32/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 5 de abril de 2006, sobre a eficiência na utilização final de energia e aos serviços 

energéticos, delimitou que os Estados Membros adotassem, e procurassem atingir, até ao 

ano de 2016, um objetivo global nacional indicativo de economia de energia de 9% através 

da promoção de serviços energéticos e da adoção de outras medidas de melhoria da 

eficiência energética.  

No ano de 2006 o PNAC sofreu uma nova atualização relativa ao de 2004, que define 

um novo conjunto de medidas e políticas adicionais, destacando-se a obrigatoriedade de 

elaboração de planos de atuação para cada uma das novas medidas a implementar, 

devendo constar neste “as ações a desenvolver e respetiva calendarização; os meios, os 

resultados esperados, os indicadores, o organismo responsável pelo acompanhamento” 

deverão ainda ser entregues relatórios semestrais do progresso [10]. 

O Governo estava empenhado em mitigar as emissões, então na Resolução de 

Conselho de Ministros n.º 1/2008, de 4 de janeiro, o PNAC é novamente atualizado 

juntando-se às medidas presentes no PNAC 2006 (também estas atualizadas), um 

conjunto de novas medidas “Novas Metas 2007” [11].  Sendo uma das metas relativa às 

energias renováveis, que de 39 % do consumo bruto de eletricidade em 2010 a partir de 

fontes de energia renováveis (FER) passou 45 %, e para o caso particular da energia 

hídrica: aumento do potencial hídrico através do reforço da capacidade de produção das 

barragens de Picote, Bemposta e Alqueva - aumento em 575 MW de forma a ser atingido 

um total de 5775 MW de capacidade instalada em 2010”. 

No seguimento da medida relativa à energia hídrica, é aprovado em dezembro de 

2007 o Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH), 

cujo objetivo consistiria em aproveitar o potencial hidroelétrico por explorar, avaliando 

potenciais locais para implementação de grandes aproveitamentos (tendo em conta as 
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componentes ambientais, sociais e económicas), contribuindo para o cumprimento das 

metas energéticas nacionais impostas.  

Depois de vários aproveitamentos terem sido avaliados, 25 no total, chegou-se a 

uma lista final de 10 aproveitamentos de maior interesse do ponto de vista da sua 

viabilidade técnica, económica, social e ambiental (Figura 2.7). 

 
Tabela 2.5 - Aproveitamentos hidroelétricos selecionados no PNBEPH [12]. 

 

 

 
Figura 2.7 - Localização dos dez aproveitamentos selecionados [12]. 

 

Entretanto, começando o ano de 2008 é aprovado em Conselho de Ministros o PNALE 

II, onde constaria a lista das instalações participantes no CELE, para o período de 2008-

2012, sendo a primeira atribuição das licenças aprovada e publicada a 5 de fevereiro, 

pelo Despacho Conjunto nº2836/2008. Como já foi posteriormente referido, este plano 

veio auxiliar Portugal no cumprimento das metas estabelecidas pelo Protocolo de Quioto, 

no seu primeiro período de compromisso, 2008-2012. 
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No mesmo ano, a 17 de dezembro foi aprovado o Pacote clima-energia: “três 

vintes”, que correspondia a três objetivos a cumprir pelos países membros da União 

Europeia até 2020, sendo eles: 

• reduzir em 20% as emissões de gases com efeito de estufa; 

• elevar para 20% a quota-parte das energias renováveis no consumo de energia; 

• aumentar em 20% a eficiência energética até 2020. 

 

O pacote ainda impunha uma meta de 10% de energias renováveis no setor dos 

transportes.  

Na sequência das várias metas Nacionais a atingir, a 15 de abril, na Resolução do 

Conselho de Ministros nº29/2010, o governo estabelece a Estratégia Nacional para a 

Energia 2020 (ENE 2020), sendo um dos 7 objetivos:  

 

“Reduzir a dependência energética do País face ao exterior para 74% em 2020, 

produzindo, nesta data, a partir de recursos endógenos, o equivalente a 60 milhões de 

barris anuais de petróleo, com vista à progressiva independência do País face aos 

combustíveis fósseis.” 

 

Foram ainda, para as diferentes tecnologias de energia renovável, definidas metas 

no âmbito do Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER) (aprovado na 

Diretiva 2009/28/CE) e pelos ministérios relevantes. Sendo também da responsabilidade 

do PNAER o planeamento e avaliação ambiental das fontes de origem renovável, e a 

respetiva tecnologia de aproveitamento. Relativamente à energia hídrica, consta no 

documento a meta dos 8600 MW a atingir até 2020, no âmbito do PNBEPH, permitindo 

este plano a estabilização energética necessária para que a introdução da produção 

eólica se torne viável. No entanto dos 10 aproveitamentos selecionados no PNBEPH, em 

2007, 3 foram inviabilizados, Pinhosão e Almourol não terão tido empresas interessadas 

na sua construção e Padroselos, que terá sido chumbado pela Declaração de Impacte 

Ambiental, devido a uma espécie, encontrada na área, em vias de extinção. Uns anos 

mais tarde também os aproveitamentos de Girabolhos e Alvito terão sido cancelados, 

tendo resultado numa lista final (atual) de 4 aproveitamentos: Foz Tua, Daivões, Fridão, 

Alto Tâmega e Gouvães, correspondendo a um total de 1666 MW - correspondendo a uma 

potência instalada de 270 MW na barragem de Foz Tua, Fridão com 238 MW e no Sistema 

Eletroprodutor do Tâmega (Daivões, Fridão e Alto Tâmega) conta-se com uma potência 

de 1158 MW [13][14]. 

Em 2010, a Resolução do Conselho de Ministros nº93/2010 “formaliza o início dos 

trabalhos para o desenvolvimento de instrumentos importantes da política das alterações 

climáticas: (...) o Programa Nacional para as Alterações Climáticas para o período 2013-
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2020 (PNAC 2020).”, com o objetivo de reforçar as medidas estabelecidas pelo PNAC 

2006, e mais tarde reformuladas com as “Novas metas 2007”, visando o cumprimento do 

Pacote Energia-Clima, adotado em 2008 pela União Europeia. 

 

 “O PNAC 2020 identifica as políticas, medidas e instrumentos a adotar, as 

responsabilidades setoriais, o financiamento e o mecanismo de monitorização e controlo, 

tendo em vista dar resposta à limitação de emissões para os sectores não abrangidos pelo 

Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE).” 

 

Para o cumprimento destas novas e mais ambiciosas metas terá sido criado o Roteiro 

Nacional de Baixo Carbono 2020 (RNBC 2020). 

O ano de 2012 ditaria o fim do Protocolo de Kyoto, em vigor desde 2008, no entanto 

em Doha, na “2012 United Nations Climate Change Conference”, é acordada por cerca 

de 200 nações a extensão do mesmo, que manterá vivo um plano juridicamente 

vinculativo para combater o aquecimento global, mesmo que as nações integrantes 

correspondam a uma parcela das emissões mundiais de gases do efeito estufa inferior a 

15% [15]. Os 27 membros da EU, Suíça, Austrália e mais 8 outras nações industrializadas 

concordaram em continuar o objetivo de reduzir as emissões até ao ano de 2020, tendo 

sido impostas metas individuais para cada uma das nações. Países com algumas das 

parcelas de emissões de GEE de estufa como EUA, China e Índia ficaram fora do Protocolo. 

No ano de 2013, na resolução do Conselho de Ministros nº20/2013 é aprovado o Plano 

Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNALEE), para o período compreendido 

entre 2013 e 2016, plano este que projetava novas metas e medidas, para 2016, tendo 

em vista o objetivo ambicioso de 2020, definido pela União Europeia. Até 2016 a 

poupança estimada é de 1501 ktep (energia final), o que representa, em relação à média 

do consumo no período de 2001 e 2005, a uma redução de cerca de 8,2%, valor este muito 

próximo da meta imposta pela EU de reduzir 9% o consumo até 2016 [16]. 

 

 

 
Figura 2.8 - Metas do PNALEE para 2016 e 2020 [16]. 
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Em 2015, é novamente atualizado o PNAC (2020/2030), na Resolução do Conselho 

de Ministros n.º 56/2015, que com a contribuição de planos existentes PNAEE, PNAER 

deverá  

 

“ - Promover a transição para uma economia de baixo carbono, gerando mais riqueza 

e emprego; 

- Assegurar uma trajetória sustentável de redução das emissões de GEE de forma a 

alcançar uma meta de -18% a -23% em 2020 e de -30% a -40% em 2030, em relação a 2005, 

garantindo o cumprimento dos compromissos nacionais de mitigação e colocando 

Portugal em linha com os objetivos europeus e com o Acordo de Paris; 

- Promover a integração dos objetivos de mitigação nas políticas setoriais 

(mainstreaming).” 

 

Neste mesmo ano, 2015 os estados-membros da UE já se encontravam muito 

próximos das metas às quais se teriam comprometido (Figura 2.9). 

 

 

 
Figura 2.9 - Comparação da situação dos estados membros da UE em 2015 com as metas de 2020 [17]. 
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No final deste ano, a 12 de dezembro na 21ª Conferência das Partes, em Paris, é 

estabelecido o Acordo de Paris, que terá três objetivos principais: 

• a descarbonização das economias mundiais  

• limitar o aumento da temperatura média global a níveis bem abaixo dos 2ºC 

acima dos níveis pré-industriais  

• prosseguir esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC, 

reconhecendo que isso reduzirá significativamente os riscos e impactos das alterações 

climáticas. 

 

A 21 de setembro, 60 países já haviam ratificado o Acordo, no entanto para a sua 

entrada em vigor era necessário que pelo menos 55 países que representem no mínimo 

55% das emissões de GEE o ratifiquem. No dia 5 de outubro ambas as condições estavam 

satisfeitas, pelo que em no dia 4 de novembro de 2016 o Acordo de Paris entra em vigor. 

 

A UE e os seus Estados-Membros continuam plenamente empenhados no Acordo de 

Paris, tendo-se comprometido a reduzir as suas emissões domésticas em pelo menos 40% 

entre 1990 e 2030, como podemos ver no relatório de progresso relativo ao AP, de 

novembro de 2017 (Figura 2.10) [18]. 

 

 
 

Figura 2.10 - Progressos no sentido do cumprimento das metas de 2020 e 2030 [18]. 
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2.3. Futuro dos aproveitamentos hidroelétricos em 
Portugal 
 

 

2.3.1. Consumo de energia elétrica 
 

Há uma relação muito próxima entre o ambiente e o setor energético, uma vez que 

a produção e consumo de energia são um dos responsáveis pelos impactes negativos que 

recaem sobre o ambiente, nomeadamente emissão de GEE na queima de combustíveis 

fósseis.  

 

Portugal e a UE, têm vindo a desenvolver e adotar várias políticas energéticas, com 

o intuito de salvaguardar o ambiente, como o Pacote “Energia-Clima” com a meta de 

2020. Tendo em conta as políticas energéticas em vigor, em julho de 2011, a REN previu 

a evolução do consumo de energia elétrica em Portugal, prevendo um aumento de mais 

de 10 TWh numa década. 

 

 
Figura 2.11 - Previsão da REN do consumo nacional até 2022 [19]. 

 

A previsão da REN para o ano de 2018 (Figura 2.11) abrangeria um intervalo entre 

60 TWh e 55 TWh, limite superior e limite inferior respetivamente, no entanto analisando 

o relatório de dados técnicos de 2017 (Figura 2.12), também disponibilizado pela REN, o 

consumo nacional terá sido de 49,6 TWh. Um valor distante da previsão ainda que se 

trate do consumo mais elevado registado desde 2010.  
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Figura 2.12 - Evolução do consumo nacional [20]. 

 

É também de notar que o ano de 2016 foi um ano em que produção de eletricidade 

a partir de fontes renováveis em Portugal Continental representou 57% do consumo de 

eletricidade. E em maio, durante 107 horas consecutivas o consumo de eletricidade terá 

sido garantido por fontes de energias renováveis. 

No entanto, no ano de 2017 a fatia de energia obtida via fontes renováveis diminuiu 

significativamente (Figura 2.13) devido ao facto de se ter tratado de um ano seco, 

reduzindo, consequentemente a porção de produção hidráulica, que no ano de 2017 foi 

de apenas 10% e em de 2016 de 28% (Figura 2.14). 

 

 
Figura 2.13 - Comparação da produção renovável e não renovável entre o ano de 2016 e 2017 [20]. 

 

 
 

Figura 2.14 - Repartição da produção nos anos de 2016 e 2017 [20]. 
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2.3.2. Dependência energética e risco hidroelétrico: março de 
2018 
 

Segundo o relatório da DGEG de 2017, no ano anterior Portugal terá registado uma 

dependência energética de 74,8% o segundo valor mais baixo registado, seguido do ano de 2014 

(Figura 2.15). Esta grande dependência energética é resultado de um país maioritariamente 

produtor de energia elétrica através de combustíveis fosseis [21].  

 

 
Figura 2.15 - Dependência energética nacional entre o ano de 2005 e 2016 [21]. 

 

Portugal é um dos países da UE com maior dependência energética (Figura 2.16) apesar 

de, tal como a Grécia, ser o país com maior potencial hidroelétrico não aproveitado, estando 

por explorar cerca de 50% (Figura 2.17).  

 

 
Figura 2.16 - Dependência energética (%) dos países membros da UE em 2015 [22].	
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Figura 2.17 - Potencial hídrico não aproveitado vs. dependência energética e capacidade hídrica 

instalada [19]. 

 

Com o intuito de combater a elevada dependência externa aliado ao facto de Portugal ter 

um potencial hidroelétrico significativo foi criado em 2007, o PNBEPH.  

Ao utilizar fontes renováveis Portugal estará menos dependente de combustíveis fosseis 

para a produção de eletricidade, contribuindo assim para uma redução da sua dependência, e 

consequente, volatilidade dos preços, e uma redução das emissões dos GEE. 

Para além do potencial hidroelétrico, Portugal é um país rico em recursos naturais, tendo-

se vindo a explorar outras formas de produção de energia elétrica como através de painéis 

fotovoltaicos e turbinas eólicas. Verifica-se que, entre 2009 e 2018, a energia solar evolui de 

pequenas instalações residuais para uma potencia instalada de 572 MW e a energia eólica somou 

um total de cerca de 4000MW instalados. 

 

No entanto, como sabemos, a energia obtida através de fontes renováveis é incerta.  

No início do ano de 2018 Portugal encontrava-se numa situação hidrológica dramática. 

Segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), 58,3% do território encontrava-se em 

situação de seca severa, 29,1% em seca moderada, 6,4% em seca extrema, 5,6% em seca fraca 

e apenas 0,6% em situação normal para a época. Um cenário nada favorável à hidroeletricidade 

nacional, que neste momento já se deparava com 10 meses de precipitação mensal inferior ao 

normal, representando um ano de muito baixa produtibilidade hidroelétrica, sendo 

(juntamente com 2012) o ano com um índice de produtibilidade mais baixo dos últimos 10 anos 

(Figura 2.18).  
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Figura 2.18 - Produtibilidade das hidroelétricas desde o ano de 2008 até ao ano de 2017 [20]. 

 

O mês de fevereiro não começou de forma diferente encontrando-se 56% do país em seca 

severa (Figura 2.19), adiantando uma especialista do IPMA que seria “necessário termos 

precipitação acima da média durante os meses de março e abril", de forma a poder regularizar 

a situação. A 15 de fevereiro o boletim sobre a seca publicado pelo IPMA refere um 

“agravamento da intensidade da situação de seca em relação ao final de janeiro”, registando-

se apenas 17,6 mm de precipitação entre 1 e 15 de fevereiro, o que corresponde a 35% do valor 

médio da quinzena [23].  

 
Figura 2.19 - Situação das albufeiras a 16 de fevereiro de 2018 [23]. 

 

No entanto, eis que a situação se altera e a três dias do fim do mês de fevereiro as 

condições meteorológicas sofrem uma alteração significativa, regressando a precipitação. Esta 

teria vindo para ficar e após 2 semanas consecutivas de chuva, o número de barragens com 

armazenamento superior a 80%, do volume total, subiu de cinco para dez, segundo a Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), que terá comparado os níveis de 61 albufeiras com os da semana 

anterior [24].  

Entretanto a precipitação foi-se mantendo... A 10 de março os níveis de pluviosidade já 

teriam dobrado os valores médios do mês e no fim do mesmo verificou-se que se tratou do 

março mais chuvoso em 87 anos, tirando o país da situação de seca meteorológica que se 

encontrava desde abril do ano anterior. 
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Segundo o IPMA, a 31 de março de 2018, 2 % do território estava na classe de chuva severa, 

36 % na classe de chuva moderada, 52 % na classe de chuva fraca e 10 % na classe normal, o 

que representava uma completa inversão da situação que se verificava algumas semanas antes. 

 

Todas as bacias hidrográficas do país sofreram as alterações das condições meteorológicas 

e a bacia do Douro não foi exceção. Com dados fornecidos pela EDP relativos aos caudais 

afluentes e lançados nos diferentes aproveitamentos entre o dia 15/02/2018 e 15/04/2018, e 

posterior tratamento dos mesmos, é possível fazer uma análise dos caudais na bacia 

hidrográfica do Douro, tendo-se separado os aproveitamentos em fios de água e albufeiras 

(Tabela 2.6). 
Tabela 2.6 - Fios de água e albufeiras da bacia hidrográfica do Douro. 

 

 

Depois do respetivo tratamento dos dados é possível verificar que os caudais afluentes nos 

aproveitamentos a fio de água no dia 15 de março encontravam-se cerca de seis vezes 

superiores aos valores registados no dia 15 do mês anterior. 

 

 
 

Figura 2.20 - Caudais afluentes nos aproveitamentos a fio de água entre o dia 15 de março e 15 de abril 
de 2018. 
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Figura 2.21 - Caudais afluentes nos aproveitamentos com albufeira entre o dia 15 de março e 15 de 
abril de 2018. 

 

 
 

Figura 2.22 - Caudais afluentes e lançados correspondestes ao AHFT entre o dia 15 de março e 15 de 
abril de 2018. 

 

A análise dos dados anteriores mostra bem a variabilidade das precipitações e dos recursos 

hídricos em Portugal e, em particular na Bacia do Douro, o que leva a situações de grave 

desaproveitamento dos recursos endógenos disponíveis. De uma situação de utilização dos 

aproveitamentos de fio de água de apenas alguns por cento, por escassez de caudais afluentes, 

passou-se num curto espaço de tempo a uma situação de descarregamento de caudais 

excedentários! Isto mostra bem a necessidade de implementação de sistemas de 

armazenamento de água a nível dos principais afluentes, de modo a permitir uma regularização 

de caudais e uma boa gestão da água, introduzindo uma maior inércia no sistema hidroelétrico 

e, consequentemente, uma muito maior eficiência. A complexidade do quadro atual e os 

interesses em jogo (económicos, políticos, ambientais, etc.) levam a compromissos que se vêm 
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a revelar verdadeiros desastres, tanto a nível de esbanjamento do recurso como em termos de 

desperdício de investimento. 

 
2.4. Bacia Hidrográfica do Douro 
 

O Rio Douro é um dos principais rios da Península Ibérica, fluindo desde a sua nascente na 

Serra de Urbion, passando pelo centro-norte de Espanha e por Portugal desaguando no Porto. 

Tem um curso de 927 km, sendo o terceiro maior rio da Península Ibérica (Figura 2.23). Percorre 

em território espanhol 597 km, em território português 208 km e os restantes 122 km como 

fronteira entre os dois países [25]. 

A bacia Hidrográfica do rio Douro é a maior da península Ibérica tendo uma área total de 

97 477,66 km#, 19,02% em Portugal (18 587,85 km#) e os restantes 80,93% em Espanha (78 

889,0 km#) [26].  

 

 
Figura 2.23 - Bacias hidrográficas da península Ibérica [27]. 

 

 

Em Portugal, esta bacia hidrográfica tem um grande impacto no balanço energético, 

possuindo 13 aproveitamentos hidroelétricos, em funcionamento, e mais três em construção, 

com potência superior a 30 MW, (Tabela 2.7), que resultam numa produção de cerca de 50% da 

produção hídrica nacional total (Figura 2.24).  
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Tabela 2.7 - Aproveitamentos hidroelétricos da bacia hidrográfica do Douro [25]. 

 

 

 

 
Figura 2.24 - Produção hídrica por rio [28].  

 

Apesar da BH do Douro ser a responsável pela maior parcela de energia hídrica produzida, 

como é possível observar na Figura 2.24, esta tem muito potencial por explorar. Portugal detém 

apenas 19% da área da bacia hidrográfica, no entanto em termos de potencial hídrico a 

proporção altera-se uma vez que a bacia portuguesa em termos de precipitação pluviométrica 

sai bastante favorecida levando a um valor médio gerado de 8 200 hm',  e a bacia espanhola 

cerca de 15 000 hm', correspondendo a 35 e 65% respetivamente. 
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Através de obras hidráulicas é possível fazer o devido armazenamento da água gerada pela 

bacia, contudo, ao contrário dos espanhóis, que aproveitam cerca de 50% do valor médio gerado 

pela bacia, Portugal armazena ainda só uns pobres 1727 hm', cerca de 20% daquele que é o 

seu recurso total (Tabela 2.8) [26].  

Esta modesta proporção é resultante de uma maioria de aproveitamentos do tipo fio-de-

água na bacia hidrográfica, não nos permitindo a regularização dos caudais, e deixando-nos 

dependente dos aproveitamentos espanhóis para a produção de eletricidade [26]. 

 
Tabela 2.8 - Características da Bacia hidrográfica do Douro [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capítulo 3  

Análise Técnica do Aproveitamento 

Hidroelétrico de Foz Tua 

Para a projeto de qualquer obra, numa fase inicial, é necessário fazer um estudo prévio, 

o projeto de um aproveitamento hidroelétrico não é diferente. Pelo que, é necessário averiguar 

diferentes soluções técnicas, equipamentos e estruturas civis para a sua implementação, de 

forma a tentar minimizar os custos, garantindo sempre a segurança e fiabilidade na máxima na 

sua operação. 

Com este capítulo procura-se explorar a abordagem técnica optada para este 

aproveitamento bem como as suas funções, tendo-se dividido a análise em diversos grupos: 

albufeira, barragem, central, órgãos de segurança e subestação.  
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3.1. Localização 

 
O aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua encontra-se situado no troço inferior do rio 

Tua, um afluente da margem direita do rio Douro, próximo da sua confluência com o mesmo. 

O AHFT abrange, na margem direita os concelhos de Murça e Alijó (distrito de Vila Real) e na 

margem esquerda, Mirandela, Vila Flor e Carrazeda de Ansiães (distrito de Bragança), ficando 

a sua barragem situada em Alijó (Figura 3.1) [29]. 

 

O aproveitamento em questão é constituído por apenas um escalão, com uma cota de 170 m. 
 
 

 
 

Figura 3.1 – Localização do AHFT [29]. 

 

 

3.2. Princípio de Funcionamento 
 

O AHFT tem como função primitiva a produção de energia, caracterizando-se por um 

elevado número de arranques, quase instantâneos, e de mudanças do modo de funcionamento 

dos grupos, já que se trata de um aproveitamento reversível; isto é, os grupos geradores podem 

trabalhar em modo turbina-alternador, ou em modo motor-bomba, estando a turbinar e a 

bombar, respetivamente, variando apenas o sentido de rotação da máquina. 

 



    

 

35 

 
 

Figura 3.2 - Representação do funcionamento do AHFT [30]. 

 

Quando em turbinamento, a água armazenada na albufeira a montante, a uma cota mais 

elevada, entrará num circuito hidráulico que através de uma conduta encaminhará a água, 

entretanto com velocidade adquirida (energia hidráulica), às pás da turbina que fará girar o 

rotor do alternador (energia mecânica), diretamente acoplado ao veio da turbina. Esta rotação 

cria correntes de excitação no rotor que resulta na indução de forças eletromagnéticas na peça 

fixa do alternador, induzindo tensões de Média Tensão (MT) (energia elétrica), tensão esta que 

através dos transformadores da subestação será elevada para Muito Alta Tensão (MAT), com o 

objetivo de reduzir as perdas no transporte da energia [19]. 

Depois de turbinada a água fica armazenada na albufeira a jusante, a uma cota inferior, 

na Régua, podendo, mais tarde, ser esta também turbinada para escalões inferiores ou então 

bombada novamente para Foz Tua.  

Para a sua bombagem o circuito de funcionamento será inverso, isto é, numa primeira fase 

a energia MAT será rebaixada para MT pelos transformadores da subestação, acionando a bomba 

através da rotação do motor. A bomba extrai a água da albufeira a jusante enviando-a através 

de uma conduta para a albufeira de Foz Tua, a montante, ficando disponível para ser turbinada. 

Sendo este segundo modo de funcionamento inverso ao primeiro, implica a utilização de 

energia elétrica, para isso poderá ser utilizada a energia elétrica excedente resultante da 

produção eólica, em horas de vazio (complementaridade hídrica-eólica). 

 

 

Nos próximos pontos serão expostos os dados técnicos relativos ao AHFT, disponibilizados 

pela EDP. 
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3.3. Planta Geral 

 
Na planta geral do AHFT é possível verificar alguns dos pontos mais importantes de 

qualquer aproveitamento como barragem, a tomada de água, ambas as albufeiras (Foz Tua, a 

montante e Régua, a jusante) a central e subestação. Esta planta permite-nos ter uma vista 

mais geral do aproveitamento (Figura 3.3). 

 

 
Figura 3.3 - Vista geral do AHFT [31]. 

 

Depois de estudos prévios, optou-se para a barragem de Foz Tua numa abóbada de dupla 

curvatura, em betão, com uma altura máxima de 108 m, dispondo de um descarregador de 

cheias inserido no corpo da barragem, equipado com comportas, de uma descarga de fundo e 

um dispositivo para a libertação de caudal ecológico.   

Trata-se de uma central em poço, com dois grupos geradores reversíveis (turbinas-bombas 

e alternadores- motores), com uma potência nominal total em turbinamento de 262 MW 

(referida ao veio das turbinas-bombas). A central hidroelétrica encontra-se localizada na 

margem direita, cerca de 500 m a jusante da barragem e cujo edifício de descarga e comando 

se situa numa plataforma localizada a montante do encontro direito da ponte rodoviária que, 

nas proximidades da foz do rio Tua, liga os concelhos de Alijó e Carrazeda de Ansiães [32]. 

O circuito hidráulico é subterrâneo, encontrando-se na margem direita, tendo para cada 

um dos grupos geradores túneis independentes. 

Por fim, relativamente à subestação esta é compacta, em edifício, encontra-se na 

plataforma do edifício de descarga e comando da central, tal como os transformadores e o 

painel de saída da linha.  

O controlo e monitorização do AHFT estará equipado com a tecnologia necessária para que 

seja controlada remotamente do Centro de Telecomando da EDP Centrais Hidroelétricas 

(CTCH), antes com instalações físicas na Régua e atualmente no edifício da EDP no Porto. O 

CTCH é responsável pelo controlo (arranque/paragem de grupos geradores e abertura/fecho 
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dos órgãos de segurança hidráulicas) e monitorização de 83 centrais hidroelétricas que explora 

em Portugal [33]. 

 
 

3.4. Barragem e Albufeira 
 

A principal função da albufeira do AHFT é o armazenamento de água, para que mais tarde, 

quando for necessário, possa ser libertada e, consequentemente, se produza energia elétrica. 

Para o nível de pleno armazenamento (NPA) o volume total desta albufeira é de 106 hm' e uma 

área inundada de 420,9 ha. 

A albufeira deverá ser explorada com um nível entre o NPA e o nível mínimo de exploração 

(Nme) à cota 167.00, o que corresponde a um volume útil em regime de exploração normal de 

apenas 10 hm'. Existe ainda o Nível mínimo de exploração Extraordinário (NmE), para garantia 

de alimentação em períodos críticos de satisfação de consumos, situado à cota (162) 

correspondendo a um volume de albufeira de 28 hm'. 

Sob a forma de quadro apresentam-se as características técnicas da albufeira do AHFT 

(Tabela 3.1): 

 
Tabela 3.1 - Características técnicas da albufeira do AHFT [32]. 

 

Para além da produção de energia as albufeiras têm outras finalidades associadas. No caso 

de Foz Tua, a região beneficiará de uma estratégia de reserva da água para abastecimento às 

populações, combate a incêndios, regularização de caudais, entre outros. O incremento da 

cota de turismo na região também sairá beneficiada uma vez que são dadas condições para a 

navegabilidade para barcos turísticos de pequeno porte [34]. 
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Figura 3.4 - Fotografia da albufeira do AHFT [35]. 

A barragem de Foz Tua consiste numa abobada de dupla curvatura, em betão. Tem uma 

altura máxima teórica de 108 m, desde o ponto mais baixo da fundação (cota 64,00) e o 

coroamento (cota 172,00). O coroamento da barragem tem 275 m e uma espessura de 5 m, 

inserindo-se na sua zona central o descarregador de cheias de superfície[32].  

 

 
 

Figura 3.5 - AHFT visto de cima [35]. 

 

No que toca à forma da barragem escolhida, esta terá sido resultado da “experiência 

acumulada da EDP em estudos de barragens deste tipo, nomeadamente as barragens do Alto 

Lindoso e de Fridão (Projeto de 1993) que têm características geométricas semelhantes às de 

Foz Tua”. Tratando-se de uma solução com menores custos de investimento, e esteticamente 

mais favorável, integrando-se bem no meio ambiente e com menores riscos geológicos [32]. 
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Podemos sintetizar as características da barragem na seguinte tabela (Tabela 3.2): 

 
Tabela 3.2 - Características técnicas da barragem do AHFT [32]. 

 

 

 

 

3.5. Órgãos de Segurança 
 

Como órgãos de segurança o AHFT tem um descarregador de cheias, descarga de fundo e 

dispositivo de caudal ecológico. Órgãos de segurança estes que serão expostos ao longo deste 

subcapítulo. 

 

3.5.1. Descarregador de Cheias 
 

Um descarregador de cheias trata-se de um elemento hidráulico que deve atuar esvaziando 

parcialmente a albufeira a montante aquando a ocorrência de caudais afluentes excedentários, 

isto é, quando o Nível Máximo de Cheia (NMC) é ultrapassado, a água ao ser escoada para a 

albufeira a jusante são prevenidos os efeitos colaterais de uma cheia. 

No caso do descarregador de cheias do AHFT, este tem uma capacidade máxima de vazão 

de 5500 m', sob o NMC (171), e tem na sua constituição uma estrutura descarregadora 

(funcionando com superfície livre) e uma estrutura de dissipação de energia por impacto. 

A estrutura descarregadora, localizada na parte central do corpo da barragem, está 

dividida em quatro portadas iguais (Figura 3.6), com 15,7 m de largura cada, separadas por 

pilares com forma hidrodinâmica em planta e uma espessura máxima de 7,7 m, onde se apoiam 

os munhões das comportas e as vigas do viaduto que se encontra ligado ao coroamento da 

barragem. Em cada uma das portadas, a soleira descarregadora frontal tem perfil do tipo WES 

(Waterways Experiment Station) [32]. 

As portadas do descarregador têm dispositivos de obturação e regulação do caudal, que 

são constituídos por comportas segmento, manobradas por servomotores hidráulicos 
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articulados. O equipamento de alimentação de energia e os postos de manobra, instalados em 

edifícios, um por cada duas comportas, encontram-se situados no topo de jusante dos pilares 

laterais do descarregador, adjacentes ao pilar central (Figura 3.7). No topo de jusante deste 

pilar, em edifício previsto para o efeito, situa-se um grupo diesel-elétrico que garantirá a 

alimentação de emergência aos órgãos de segurança da barragem [32]. 

 

Para eventuais trabalhos de manutenção e reparação das comportas segmento, existe uma 

comporta ensecadeira do tipo corrediça, comum às quatro portadas do descarregador. 

 

 
 

Figura 3.6 - Portadas do descarregador de cheias do AHFT (adaptado de [35]). 

 

Os caudais descarregados são restituídos ao leito do rio em jato livre, através da soleira 

descarregadora, sendo a sua dissipação no ar, amortecida no colchão de água criado pelos 

níveis de jusante e por impacto na estrutura de dissipação. A sua estrutura de dissipação é 

caracterizada por uma bacia de receção em betão, localizada no leito do rio, na continuação 

do soco de fundação da barragem, tem a soleira à cota (72), encontrando-se limitada 

lateralmente por muros com o coroamento à cota (105,00). Tem um comprimento de cerca de 

95m e largura oscilante com a cota. Na parte terminal, a bacia dispõe de um lábio à cota 

(79,00), com 38 m de desenvolvimento e muros laterais com declive 3V:1H [32]. 
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Figura 3.7 - Corte transversal do descarregador de cheias do AHFT [19]. 

Em suma podemos caracterizar o descarregador de cheias pelas seguintes características 

(Tabela 3.3): 

 
Tabela 3.3 - Características técnicas do descarregador de cheias do AHFT [32]. 
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3.5.2. Descarga de Fundo 

 

A descarga de fundo trata-se de um importante elemento hidráulico (Figura 3.8), tal como 

o descarregador de cheias, que também tem a função de esvaziar a albufeira a montante, mas 

com a diferença deste esvaziar em situações programadas e não em casos de emergência como 

o descarregador de cheias. Esvaziando quando o nível da água estiver abaixo do Nível mínimo 

de exploração (Nme), não podendo os grupos de geradores fazer a respetiva descarga. 

A sua capacidade máxima de vazão é de 200 m'/s e o seu circuito hidráulico atravessa o 

corpo da barragem, na prumada do pilar central da zona descarregadora, constituído por uma 

conduta metálica com secção transversal corrente retangular, com 2,1 m de largura e 3,1 m 

de altura, equipada com dois dispositivos de obturação [32]. 

O circuito hidráulico é horizontal, com o eixo à cota (96,55) na maior parte da sua 

extensão, com exceção da parte terminal, em que desce ligeiramente, sendo o seu 

comprimento total de cerca de 26 m. A descarga de fundo ainda possui uma comporta de 

segurança (a montante) e uma comporta de serviço (a jusante) – dispositivos de obturação. 

 

 
Figura 3.8 - Perfil longitudinal da descarga de fundo do AHFT [36]. 

No que diz respeito à comporta de segurança, esta é do tipo vagão e encontrando-se 

instalada na secção terminal do bocal de entrada, obturando uma secção com 2,1 m de largura 

e 3,1 m de altura. A sua movimentação realiza-se ao longo de um plano vertical inserido no 

corpo da barragem e no pilar central do descarregador de cheias. No topo deste pilar existe 

uma plataforma, ligada ao coroamento da barragem, onde se encontra o servomotor de 

manobra da comporta e dois pequenos edifícios para instalação dos respetivos quadros elétricos 
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de comando e posto de manobra. Sob o coroamento do pilar, situa-se a câmara de calagem e 

de manutenção da comporta [32]. 

A comporta de serviço é do tipo segmento, sendo a sua manobra garantida por um 

servomotor. Localizada na extremidade de jusante da conduta, obturando uma secção com 2,1 

m de largura e 2,8 m de altura. O servomotor de manobra desta comporta está instalado numa 

plataforma à cota (105,00) e os respetivos quadros elétricos de comando e posto de manobra, 

numa câmara à cota (105,10) no interior da barragem[32]. 

As características da descarga de fundo do aproveitamento hidroelétrico em estudo são 

então (Tabela 3.4): 

 
Tabela 3.4 - Características técnicas descarga de fundo do AHFT [32]. 

 
 
 
3.5.3. Dispositivo de Caudal ecológico 

 

O caudal ecológico pode ser definido como “o volume de água mínimo capaz de satisfazer 

as necessidades dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, assegurando a conservação e 

manutenção destes ecossistemas aquáticos naturais, bem como aspetos estéticos da paisagem 

e outros de interesse científico e cultural” [37]. 
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O dispositivo de caudal ecológico deste aproveitamento, está projetado para a libertação 

de caudais entre 0,5 m3/s e 10 m3/s, o seu circuito hidráulico encontra-se inserido no pilar 

extremo do descarregador de cheias (do lado da margem esquerda) e no corpo da barragem, 

sendo este constituído por uma conduta metálica, com secção transversal corrente circular 

com um diâmetro de 1,3 m, equipada com duas válvulas [32]. 

A tomada da água foi definida ao nível mínimo à cota (158,00) de forma a garantir uma 

qualidade da água adequada. O caudal máximo lançado para jusante é de 10 m'/s, valor este 

que se considera conservativo. No entanto, a monitorização que foi sendo efetuada no troço 

do rio entre a barragem e a restituição permitiram ajustar o regime de caudal ecológico para 

os fins mais convenientes [19]. 

 

 
 

Figura 3.9 - Perfil longitudinal do dispositivo de caudal ecológico do AHFT. 

 

O circuito hidráulico tem um comprimento total de 90 m, tendo os troços inicial e final 

horizontais, com os eixos às cotas (159,50) e (103,50), respetivamente, e um troço intermédio 

vertical. Na zona final da conduta estão instaladas duas válvulas:  uma válvula do tipo cone 

fixo de 0,8 m de diâmetro nominal, para a regulação e dispersão do caudal ecológico, e uma 

válvula de borboleta com um diâmetro nominal de 1,30 m, como segurança, estando ambas 

instaladas numa plataforma à cota (102,00). O posto de manobra e o quadro elétrico de 

alimentação respetivos ficam alojados numa câmara à cota (105,10) no interior da barragem. 

Para eventuais trabalhos de manutenção e reparação, é necessário o ensecamento de 

válvulas, efetuado através de uma comporta ensecadeira do tipo corrediça, obturando uma 

secção com uma largura de 1,5 m e uma altura de 1,7 m. A sua movimentação, bem como da 

grade metálica prevista para a secção inicial do dispositivo, será efetuada através de uma auto-

grua, a partir da cota do coroamento da barragem [32]. 
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Na Tabela 3.5 encontram-se apresentadas as principais características técnicas do 

dispositivo de caudal ecológico da barragem:  

 
Tabela 3.5 - Características técnicas do dispositivo de caudal ecológico do AHFT [32]. 
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3.6. Circuitos Hidráulicos 

 

Optou-se pela implementação do circuito hidráulico na margem direita do rio Tua, uma 

vez que deste modo é aproveitada a configuração topográfica do vale do rio Tua, ficando este 

afastado das obras da barragem e da bacia de dissipação do descarregador de cheias. 

 

 
 

Figura 3.10 - Perfil longitudinal de um circuito hidráulico do AHFT [31]. 

O AHFT incorpora dois circuitos subterrâneos, independentes e paralelos, que alimentam 

cada um dos grupos, sendo cada um dos circuitos hidráulicos constituídos, de montante para 

jusante, pelas estruturas apresentadas (Figura 3.10) [32]: 

− Tomada de água, com o respetivo bocal de entrada, torre e poço de comportas, troços 

de transição/ligação e passadiços de acesso; 

− Túnel de adução, com secção circular corrente revestida a betão armado e com 

inclinação constante, possuindo um troço blindado com menor inclinação, que antecede a 

ligação à turbina; 

− Estrutura de restituição, que integra o tubo de aspiração da turbina, um túnel de 

pequeno desenvolvimento, uma torre e poço de comportas e o bocal de saída. 

Cada um dos elementos constituintes serão desenvolvidos individualmente mais à frente. 

Tratando-se de um aproveitamento reversível, em bombagem a restituição funcionará 

como tomada de água e a tomada de água funcionará como estrutura de entrega dos caudais 

na albufeira de Foz Tua, invertendo- se o sentido de escoamento e, portanto, as designações 

de montante e de jusante. 
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3.6.1. Tomada de água 
 

A tomada de água é constituída por duas estruturas idênticas em torre, independentes 

uma da outra, alimentando cada um dos grupos, encontrando-se situada na margem direita da 

albufeira de Foz Tua, a cerca de 100 m a montante do encontro direito da barragem. 

As estruturas integrantes compreendem o respetivo bocal de entrada, torre e poço de 

comportas e troço de transição para o túnel de adução, ambas interligadas por um passadiço 

ao nível da plataforma de superior e por um muro vertical ao nível dos bocais de entrada. A 

altura máxima das estruturas é de 40,3 m acima da cota de fundação, incluindo a altura do 

edifício de manobra. O bocal de cada tomada de água, inserido na encosta da margem direita, 

tem a soleira à cota (140,50) e um alinhamento retilíneo em planta. Tem um comprimento de 

cerca de 22,0 m, tendo a soleira uma inclinação gradualmente crescente para a inclinação 

aproximada de ambos os túneis de adução. Relativamente à torre, é constituída por um fuste 

central de secção retangular fechada em planta, que constitui o poço húmido com duas 

comportas, de segurança e ensecadeira (que com o seu posicionamento a montante permite 

que o poço fique estanque, isto é, isolado da albufeira) [32]. 

 

Na Figura 3.11, é possível observar o desenho técnico relativo ao circuito hidráulico 1: 

 

 
 

Figura 3.11 - Perfil longitudinal da tomada de água do circuito hidráulico 1 do AHFT [36]. 
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Nesta segunda figura (Figura 3.12), está representada a tomada de água à qual 

corresponde o circuito hidráulico 2: 

 
 

Figura 3.12 - Perfil longitudinal da tomada de água do circuito hidráulico 2 do AHFT [36]. 

 

O equipamento hidromecânico das tomadas de água inclui, duas comportas de serviço (de 

segurança) do tipo vagão, acionadas por servomotor e uma única ensecadeira do tipo corrediça, 

comum a ambas as tomadas, sendo manobrada por um pórtico rolante, que abrange também 

os servomotores das comportas de serviço e serve ambas as tomadas. 

Tal como as torres de manobra têm o piso superior à cota do coroamento da barragem, ou 

seja (172,00), para além do pórtico rolante já referido, também se encontram os servomotores 

das comportas de serviço e os respetivos postos de manobra. À cota (162,00) foi criada uma 

plataforma de inspeção e manutenção das comportas de segurança [32]. 

Na Tabela 3.6 encontram-se consolidadas as características técnicas das tomadas de água. 
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Tabela 3.6 - Características técnicas das tomadas de água do AHFT [32]. 

 

 

 

3.6.2. Túneis de adução 
 

Os túneis de adução têm como função o transporte da água das tomadas de água até à 

central (Figura 3.13).  

Existem dois túneis de adução que, em pressão, atravessam o maciço rochoso (à direita 

da barragem), encontrando-se paralelos entre si, a 25 m (entre eixos), afastando-se na 

proximidade da central, ficando neste caso a 38 m (entre eixos) um do outro, e segundo um 

alinhamento aproximadamente retilíneo e orientado segundo o rio. Para o circuito hidráulico 1 

o túnel de adução tem uma extensão aproximada de 580 m, e o circuito hidráulico 2, de 620 m 

(desenvolvimentos medidos pelo eixo).  
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Figura 3.13 - Perfil longitudinal do túnel de adução do circuito hidráulico 1 do AHFT (adaptada de 
[36]). 

O traçado em perfil é aproximadamente retilíneo, desenvolvendo- se entre as cotas 

(139,00) do eixo na ligação à tomada e a cota (53,00) do eixo da espiral da turbina, após a 

transição da tomada de água (Figura 3.13).  Constituído, de montante para jusante, pelos 

seguintes troços (de montante para jusante) [32]: 

 
• Curva na ligação à tomada de água. 
• Troço com secção revestida em betão armado com 7,50 m de diâmetro interior, 

inclinação de 16,37% e comprimento de 498 m (identificado a vermelho na Figura 
3.13). 

• Convergente de transição entre os diâmetros 7,50 m e 5,50 m com 10,0 m de 
desenvolvimento. A metade de jusante deste convergente corresponde ao início 
do troço blindado. 

• Curva blindada com 3°. 
• Troço blindado com 5,50m de diâmetro interior, inclinação de 9,2° e 35,10 m de 

desenvolvimento (identificado a azul na Figura 3.13). 
• Curva blindada com 6°. 
• Troço blindado com 5,50 m de diâmetro interior, inclinação nula e 19,60 m de 

desenvolvimento. 
• Convergente blindado assimétrico de transição entre os diâmetros 5,50 m e 5,00 

m da entrada na espiral, com 5,5 m de desenvolvimento. 
 

Sendo as características globais dos túneis de adução apresentadas na Tabela 3.7: 

 
Tabela 3.7 - Características técnicas dos túneis de adução do AHFT [32]. 
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3.6.3. Restituição 
 

A restituição ou canal de restituição trata-se do elemento hidráulico responsável pela 

devolução da água ao leito natural do rio ou neste caso à albufeira a jusante (em modo de 

turbinamento), após a sua utilização pelos grupos geradores, para a produção de energia 

elétrica. Como se trata de um aproveitamento reversível, no modo de bombagem funcionariam 

como tomadas de água. 

Os caudais turbinados são restituídos numa zona a montante da albufeira da Régua, cerca 

de 500m a jusante da barragem e a 600m a montante da confluência com o rio Douro, a 

montante da ponte rodoviária. A sua estrutura é constituída por duas estruturas semelhantes e 

independentes, com um curto túnel e um poço/torre, em cada uma, que recebem e restituem 

no rio Tua os caudais turbinados por cada um dos grupos. As duas estruturas são interligadas 

ao nível da cobertura pelo acesso correspondente à plataforma da central, e ao nível do topo 

do bocal de saída também por uma plataforma de acesso [32].  

 

Na margem direita encontram-se os túneis associados a cada uma das estruturas de 

restituição, que também têm na sua constituição um poço/torre da comporta e bocal de saída 

para o rio Tua, que tem origem no final do tubo de aspiração da turbina-bomba (seguindo-se a 

este um túnel de restituição – faz a transição para o bocal da estrutura da restituição). 

A restituição tem um comprimento de 83,0 m para o circuito hidráulico 1 e de 103,0 m 

para o circuito hidráulico 2, medidos desde o eixo dos grupos (Figura 3.14). Possuindo ambos 

um traçado em planta retilíneo e traçado em perfil sempre ascendente e de elevado declive, 

chegando aos 77,8%. 

 

 
 

Figura 3.14 - Perfil longitudinal da restituição do circuito hidráulico 1 do AHFT [36]. 
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O bocal de cada restituição, tem a soleira à cota (62,00) e encontrando-se dividido em 

três vãos iguais separados por dois pilares que orientam o escoamento, tem um comprimento 

de cerca de 20,0 m. A secção de entrada está provida com grades metálicas móveis, dispostas 

na vertical e num alinhamento curvo em planta. Nas mesmas ranhuras das grades será possível 

a instalação de ensecadeiras por elementos, de forma a permitir isolar o troço de túnel entre 

o bocal e as comportas [32]. 

Cada restituição tem ainda uma comporta ensecadeira (características técnicas tabela E), 

instalada no interior de uma estrutura em poço e torre, situada numa secção a jusante do tubo 

de aspiração, para a proteção do grupo (por jusante) e inspeção do túnel. As torres de manobra 

têm o piso superior à cota da plataforma de acesso à central, ou seja (102,00), e encontram-

se integradas nessa plataforma. Os servomotores das comportas ensecadeiras encontram-se 

instalados num piso interior da torre à cota (90,50), sendo o acesso efetuado através de escadas 

com origem em aberturas na cobertura. O acesso à torre da restituição é assim comum ao 

acesso à central, sendo o acesso ao bocal efetuado por uma estrada com origem na estrada 

nacional EN212, que termina numa plataforma à cota (77,00) [32]. 

Na Tabela 3.8 encontramos as características técnicas da restituição e dos respetivos 

túneis: 

 
Tabela 3.8 - Características técnicas da restituição e respetivos túneis do AHFT [32]. 
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3.7. Central Hidroelétrica 
  
A central hidroelétrica é o elemento de um aproveitamento hidroelétrico que inclui os 

grupos geradores (neste caso a turbina-bomba e alternador-motor).  

Numa primeira antevisão a central prevista incluiria um grande edifício (Figura 3.15), que 

rapidamente levantou as questões dos ambientalistas, argumentando que este apresentaria um 

grande impacto paisagístico. 

 

 
 

Figura 3.15 - Primeira antevisão da central e subestação previstas para o AHFT [38]. 

 

A proposta anterior não foi avante, tendo-se apostado na proposta do Arquiteto Souto 

Moura que tem um impacto muito inferior (Figura 3.16), uma vez que o edifício da central 

hidroelétrica é subterrâneo, estando à vista apenas uma plataforma, situada na margem direita 

do rio Tua, adjacente à ponte da estrada EN108 e a cerca de 600 m da confluência com o rio 

Douro. 

 

 
 

Figura 3.16 - Segunda antevisão da central e subestação previstas para o AHFT [38]. 

 

A central é subterrânea, formada por três poços ligados por uma caverna subterrânea com 

diversos pisos técnicos, ficando o edifício de exploração implantado na plataforma de acesso, 
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onde também se localizam os transformadores dos grupos, o edifício da subestação compacta 

(GIS), a entrada do túnel de acesso, um armazém de óleos, a fossa separadora de óleos e um 

furo para abastecimento de água (Figura 3.17). A mesma plataforma abrange também as 

estruturas de manobra das comportas da restituição. A altura total da estrutura da central, 

incluindo os poços e edifício de exploração é de 98,6 m [32]. 

Na caverna subterrânea podemos distinguir três zonas: uma zona inferior, uma zona 

intermédia e uma zona técnica principal. Na zona inferior, à cota (36,00), encontra-se o poço 

de drenagem. A zona intermédia, com piso à cota (44,00), está equipada com o sistema de 

desafogamento das rodas e tem ligação ao túnel de acesso na sua zona central. Por fim, na 

zona técnica principal, temos quatro pisos onde se encontram as seguintes instalações [32]: 

 
• piso da turbina à cota (56,50), que albergará a instalação de água de refrigeração, 

o equipamento dos sistemas de regulação, de circulação e de injeção de óleo dos 
grupos. Este piso possui numa das suas extremidades ligação ao túnel de acesso; 

• piso do alternador à cota (61,50), onde ficará instalado o equipamento à tensão 
de produção e os quadros dos reguladores de velocidade; 

• piso principal à cota (66,50), com as reactâncias, quadros de 15 kV, quadros de 
interface, transformadores e quadros de excitação e instalações sanitárias; 

• piso dos serviços auxiliares à cota (71,50), com os quadros de 15 kV e 30 k, 
transformadores e quadros dos serviços auxiliares. 

 
 

 

 
 

Figura 3.17 - Corte transversal da central e subestação do AHFT [38]. 

 

Relativamente ao edifício de exploração, este compreende o átrio de descarga e 

montagem à cota (102,00) e uma zona anexa com salas para instalações elétricas e instalações 

de pessoal, incluindo [32]: 
• Piso à cota (102,00) onde se situa a sala com o quadro do CEF e respetivos 

transformadores, sala de baterias, sala do grupo Diesel, armazéns elétrico e mecânico, 
instalações sanitárias, vestiário e receção; 

• Piso à cota (107,00) com a sala de comando, sala de teletransmissões, sala de quadros 
dos serviços auxiliares e ondulador, sala de ventilação, sala de observação de 
estruturas, gabinete, sala de reuniões, arquivo e bar. 
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3.7.1. Grupos Geradores 
 

Os grupos geradores instalados na central hidroelétrica do AHFT são reversíveis e de eixo 

vertical, sendo cada um dos grupos constituído por uma turbina-bomba e por um alternador-

motor síncrono (Figura 3.18). De forma a reduzir as perdas associadas à operação do grupo 

reduziu-se a altura do grupo gerador acoplado diretamente o veio da turbina-bomba ao rotor 

do alternador-motor. 

Como foi referido, o grupo gerador do AH é reversível, isto é, permitindo o funcionamento 

do grupo em modo de turbinamento ou em modo de bombagem, alterando o sentido de rotação 

do veio da turbina. Em modo de turbinamento, numa primeira fase, através da turbina energia 

hidráulica é transformada em energia mecânica e numa segunda fase, através do alternador, 

em energia elétrica. Em modo de bombagem ocorre o ciclo inverso, sendo a energia elétrica 

transformada em energia mecânica, através do motor e posteriormente, a energia mecânica 

transformada em energia hidráulica através da bomba.  

A alteração do modo de funcionamento é conseguida através de um sistema de 

desafogamento da roda. 

Relativamente ao motor, uma vez que este não tem binário de arranque (não tem a 

capacidade de arrancar sozinho a partir do repouso), é utilizado para o seu arranque um 

conversor estático de frequência. 

 
 

Figura 3.18 - Perfil longitudinal do grupo gerador 1 [36]. 

Os grupos geradores funcionam em modo de compensação síncrona, no entanto, em 

condições normais de exploração, não funcionam em rede isolada.  

O dimensionamento da central do aproveitamento em análise, está dimensionada para um 

caudal de 155 m3/s e queda útil nominal de 93,6 m para o modo de turbinamento e para um 

caudal de 124 m3/s e altura de elevação nominal de 97,2 m para o modo de bombagem. Os 
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alternadores têm uma potência unitária estipulada de 150 MVA e uma tensão estipulada à saída 

do alternador de 15kV [19]. 

 

3.7.1.1. Turbinas Bombas 
 

Para o AHFT, optou-se por umas turbinas-bomba do tipo Francis reversível de eixo vertical, 

estando diretamente acopladas ao alternador colocado sobre a turbina.  As turbinas-bombas, 

como já foi referido, têm a função de transformar a energia hidráulica em mecânica, através 

da pressão da água nas pás da turbina fazendo com que estas girem, aquando o funcionamento 

em modo de turbinamento e a energia mecânica em hidráulica, no modo de bombagem. 

Seguindo os princípios da lei da gravidade, conclui-se facilmente que em modo de 

turbinamento, a potência gerada pela turbina hidráulica será proporcionalmente direta à 

energia potencial gravítica da água que se encontra armazenada na albufeira. Podendo a 

potência nominal de cada turbina ser descrita pela seguinte equação (3.1) [19]: 

 

P	=	9.8	×	Q	×	(H−∆h)	×	µ   (3.1) 
 

Onde: 

P- Potência nominal [MW] 

Q- Caudal nominal de turbinamento (m3/s) 

H- Queda estática nominal (m) 

∆h- Perdas de carga (m) 

Μ- Rendimento hidráulico (%) 

9.8 representa a aceleração da gravidade (m/s2). 

 

Na tabela representada em baixo encontram-se as quedas estáticas associadas às 

condições hidráulicas de exploração do aproveitamento de Foz Tua. 

 
Tabela 3.9 - Quedas/alturas estáticas associadas às condições hidráulicas de exploração do AHFT [32]. 

 

 

Volumes de água próximos do NmEe, implicam uma queda de água inferior e 

consequentemente uma potência abaixo da nominal. A situação oposta, volumes de água 

superiores à cota correspondente ao NMC, implicam um descarregamento dá água excedente e 
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não o seu turbinamento. Pelo que para a maximização do rendimento das turbinas-bombas, 

estas deverão funcionar com o valor de caudal turbinado que corresponde à altura/queda  

nominal (96,0 m).  

Relativamente, às condições de exploração das turbinas-bombas, no que diz respeito à 

velocidade de rotação específica e à fixação da submergência das mesmas, estas são 

condicionadas por fatores como os níveis das albufeiras (a montante e jusante), variação da 

altura de funcionamento, rendimentos em turbina e em bomba, e dimensões. 

Podendo a velocidade de rotação especifica ser calculada pela seguinte expressão [39]: 

  

   :; = : × </=
>
?    (3.2) 

 

Onde n =166.67 rpm, correspondendo à velocidade de rotação da máquina. 

Esta turbina funciona imersa na água e uma vez que o escoamento na zona da roda faz-se 

a uma pressão inferior à pressão atmosférica esta designa-se por turbina de reação. 

 
Tabela 3.10 - Características dos modos de funcionamento das turbinas-bombas do AHFT [39]. 

 

 

 

3.7.1.2. Alternadores-Motores 
 

Cada grupo gerador do aproveitamento detém um alternador-motor, que se encontra 

acoplado diretamente ao veio da turbina-bomba. Consoante o modo de funcionamento a 

máquina funcionará como alternador, transformando a energia mecânica da turbina em energia 
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elétrica, ou como motor, transformando a energia elétrica recebida da rede em energia 

mecânica, posteriormente transferida à bomba pelo veio. 

Estas máquinas tratam-se de máquinas síncronas trifásicas e com eixo vertical, com uma 

potência unitária estipulada de 150 MVA. O fator de potência considerado é de 0,9 e a tensão 

à saída do alternador 15 kV. Relativamente ao número de par de polos da máquina este pode 

ser calculado através da frequência da rede é de 50 Hz e a velocidade de rotação da máquina 

de 166,67 rpm, obtendo-se um total de 18 de par de polos [19]. 

Por fim, no que se refere à potência reativa, o alternador pode absorver ou produzir, 

consoante o valor da corrente de excitação, isto é, estando sobre-excitado gerará potência 

reativa, estando sub-excitado este absorverá. 

 

3.7.2. Sistema de Desafogamento da Roda 
 

O sistema de desafogamento da roda é imprescindível para que a roda da turbina-bomba 

inicie o seu movimento, possibilitando que esta gire no ar, reduzindo a potência do conversor 

de frequência. 

Este sistema permite que o arranque da roda suceda no ar, através da injeção de ar 

comprimido na zona da roda diminuindo a dissipação de energia, facilitando assim o seu 

arranque, em comparação com um processo de arranque de roda afogada. 

Cada grupo tem o seu próprio equipamento de desafogamento da roda, com uma 

instalação de produção e armazenamento de ar comprimido, encontrando-se situado no piso 

de desafogamento da central hidroelétrica à cota (44,00) [39]. 

 

3.7.3. Sistema de Arranque 
 

Devido à elevada inércia do motor síncrono e respetiva bomba, este não consegue arrancar 

sozinho e passar do repouso para a velocidade de sincronismo sem um auxiliar. Por este motivo, 

o sistema de arranque do AHFT integra um único conversor estático de frequência, que 

realizará o arranque do motor e sincronização do mesmo. O recurso deste equipamento permite 

a limitação do consumo de energia durante o arranque e um arranque suave, reduzindo os 

esforços mecânicos sobre os componentes ligados ao rotor do motor.  

O conversor estático de frequência tem a capacidade de arrancar um dos grupos geradores 

ou ambos em simultâneo. A sua alimentação é feita a partir de um transformador abaixador de 

entrada alimentado pela linha de 11 kV. Este transformador trifásico alimenta uma ponta 

retificadora, que converte a corrente alternada, obtida através da rede, em corrente continua. 

À saída existe ainda um transformador elevador de saída também trifásico, que é alimentado 

por uma corrente alternada já convertida de corrente contínua (entretanto filtrada pela 

indutância que se encontra entre as duas pontes) por uma segunda ponte retificadora [40]. 
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Com o auxílio do conversor é então possível que o motor se aproxime da velocidade de 

rotação nominal, ajustando-a para a velocidade de sincronismo, também poderá ser efetuado 

o paralelo com a rede passando o motor a ser alimentado apenas pela rede elétrica. O conversor 

também pode ser utilizado no arranque dos grupos como compensador síncrono.  

Para além de todos os equipamentos de potência, o conversor possui também equipamento 

de comando e controlo e proteção da turbina e do sistema de excitação, situados à cota (73,60). 

 

3.7.4. Sistema de Excitação 
 

O sistema de excitação de um gerador síncrono é indispensável para o fornecimento da 

energia gerada por um motor (turbina) à rede elétrica, uma vez que este produz corrente 

contínua responsável pela criação do campo magnético no rotor do alternador. 

 

 
 

Figura 3.19 - Sistema de excitação dos geradores síncronos do AHFT [40]. 

 

Cada um dos alternadores-motores tem um sistema de excitação (Figura 3.19), THYNE 5 

sistema de excitação estático para máquinas síncronas com anéis coletores, de duplo canal 

(redundante) com dois reguladores digitais, baseados em microprocessadores, com a 

possibilidade de operação através de regulador digital e controlo dualizados, que inclui também 

elementos de potência e controlo como uma ponte de tirístores, disjuntor de campo e resistor 

de desexcitação.  

Cada um dos alternadores-motores do AHFT, tem ainda um transformador de excitação 

trifásico dimensionado para cargas não lineares. O sistema de excitação inclui dois reguladores 

baseados em microprocessadores, cuja operação pode ser como regulador de tensão do 

alternador ou como regulador de corrente. 

Operando este sistema através de microprocessadores, estes permitem [40]: 
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 • Regulação de tensão (modo de operação automática) para um valor de referência 

ajustável; 

• Regulação da corrente do rotor no modo de operação manual; 

• Transferência automática e manual suave entre os modos de operação; 

• Compensação de cargas ativas e reativas ajustável; 

• Limitador de corrente máxima do rotor, para limitar a corrente ao valor máximo 

permissível. 

 

Para além do melhoramento do tempo de resposta, que este sistema oferece, as 

informações adquiridas através do mesmo relativamente à tensão e corrente, permitem ainda 

a aquisição de dados preciosos para a os sistemas de proteção e supervisão. Outra característica 

importante deste elemento do AHFT, é a possibilidade de manutenção do mesmo com o 

alternador em funcionamento. 

 

3.7.5. Sistema de Regulação de Velocidade 
 

A geração de energia elétrica através de máquinas síncronas implica um grande rigor no 

controlo dos valores de frequência e tensão, só assim é possível o bom funcionamento destes 

equipamentos. As variações de carga, típicas de qualquer sistema elétrico de energia, fazem 

com que sistemas de regulação de velocidade sejam indispensáveis na boa resposta das 

exigências de potência do sistema, garantindo o fornecimento contínuo de energia de acordo 

com certos padrões de qualidade, assegurando a frequência constante (50 Hz) e a tensão dentro 

de certos limites, impedindo um fluxo de potência reativa excessivo no sistema. 

O sistema de regulação de velocidade permite então, de forma remota, o seu arranque e 

paragem automática, bem como garante um funcionamento estável dos grupos em condições 

normais de exploração, com boa qualidade de resposta face às perturbações, mantendo-os 

dentro dos limites de funcionamento admissíveis. Como principais funções do sistema em 

análise temos [41]: 

 
• regulação de velocidade, com o grupo em vazio; 

• regulação de potência ativa, com o grupo na rede, com estatismo permanente 

velocidade/potência; 

• regulação de abertura do distribuidor, com o grupo na rede, com estatismo 

permanente velocidade/abertura; 

• limitação da potência ativa do grupo a um valor pré-fixado; 

• limitação da abertura do distribuidor a um valor ajustável por comando à distância; 

• fecho rápido do distribuidor em caso de abertura em carga do disjuntor de grupo, de 

modo a limitar a consequente sobreelevação de velocidade, reconduzindo o grupo às 

condições de marcha em vazio. 
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O sistema de regulação de velocidade de cada grupo integrado no AHFT é do tipo electro-

hidráulico, com malhas de regulação proporcional, integral e derivativa, com estatismos 

transitório e permanente e limitadores. Na sua composição tem também um regulador 

eletrónico de velocidade instalado em armário próprio (integrado no quadro de alimentação 

dos equipamentos de regulação, circulação, injeção de óleo e interfaces), instalação de 

produção de óleo sob pressão, órgãos de comando do distribuidor e da válvula cilíndrica, 

aparelhagem de comando e controlo, órgãos de comando das válvulas automáticas dos sistemas 

de desafogamento das rodas e dispositivos de integração e de comunicação com a instalação 

de comando e controlo da central (DCS) [41]. 

 

3.7.6. Subestação 
 

A subestação 11/400 kV encontra-se à cota (102,40), na sua extremidade de jusante, sendo 

a partir daqui que energia produzida nos grupos é entregue à rede, em modo turbinamento, e 

absorvida a energia da rede, alimentando os grupos durante o seu funcionamento em modo 

bombagem. 

É constituída pelo equipamento à tensão de emissão e compreende os transformadores 

principais também designados por transformadores de grupo, o posto de corte e seccionamento 

blindado e isolado a SF6 (GIS), descarregadores de sobretensões exteriores e o pórtico de 

amarração da linha de 400 kV. O acabamento do pavimento será em gravilha, à exceção da 

zona de apoio dos transformadores. Toda a zona será vedada com painéis de rede metálica, 

que lateralmente rematará contra os muros corta-fogo em betão. No pavimento da subestação 

existirão ainda caleiras de cabos para instalação dos cabos de baixa tensão dos serviços 

auxiliares e de comando e controlo [42]. 

A central de Foz Tua encontra-se ligada à Rede Nacional de Transporte (RNT) ao nível de 

tensão de 400 kV, na subestação de Armamar. 

É na subestação que se encontram aparelhagens importantes como os transformadores de 

grupo e todos os equipamentos de corte e seccionamento, desenvolvidos de seguida. 
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 Figura 3.20 - Planta geral da subestação do AHFT [42]. 

 

 

3.7.6.1. Transformadores de grupo 
 

Os transformadores principais são trifásicos, de fases dissociadas, 11/415 kV, cada um com 

potência nominal de 160 MVA. Encontram-se instalados em celas com dimensões interiores de 

13,75x 9,00 m#	cada, dotadas de muros corta-fogo com 8,00 m de altura. Com o objetivo de 

reduzir as suas dimensões e facilitar o seu transporte, optou-se por unidades de fases 

dissociadas [42]. 

Cada transformador assentará num maciço de apoio em betão armado. Envolvendo o 

maciço existe uma caleira para recolha de águas e do óleo eventualmente derramado em 

situação de acidente. A partir desta caleira os fluidos são encaminhados por gravidade para 

uma fossa separadora água-óleo, localizada na mesma plataforma.  

Os barramentos de baixa tensão (11 kV), chegarão aos transformadores através da 

cobertura do átrio, da qual saem através de uma torre em betão armado e do lado da alta 

tensão (415 kV), os transformadores ligarão ao GIS através de travessias óleo/SF6. 

 

3.7.6.2. Posto de corte e seccionamento blindado 
 

O posto de corte e seccionamento, a 400 kV, blindado e isolado a SF6 (GIS) está localizado 

sobre a laje de cobertura do átrio de montagem, ocupando em conjunto com os 

transformadores de grupo uma área delimitada por uma vedação em rede com uma altura 

superior a 2 m. Todas as operações de montagem e manutenção dos equipamentos do posto de 

corte e seccionamento são executadas a partir da referida plataforma [42]. 

Este posto tem na sua constituição dois painéis de grupo, um barramento de conjugação e 

um painel de linha, equipados com disjuntores, seccionadores de isolamento, transformadores 

de medição, descarregadores de sobretensão e seccionadores de ligação à terra, conforme 

indicado no esquema da instalação de corrente alternada. O painel de linha, que termina com 

travessias SF6/ar, é completado com descarregadores de sobretensão de exterior montados 

junto ao pórtico de amarração da linha de 400 kV, sendo que estas ligações são efetuadas por 

condutores flexíveis. 

Relativamente, aos equipamentos constituintes do (GIS) estes serão suportados em 

estruturas metálicas que apoiarão em maciços de fundação específicos. E por fim, o pórtico de 

amarração da linha será encastrado em maciços de fundação próprios e constituirá́ a fronteira 

com a Rede Elétrica Nacional. 
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Capítulo 4  

Riscos Associados à Produção Hídrica 

Segundo as técnicas clássicas de análise do risco, a avaliação de um risco implica a análise 

de dois fatores, a sua probabilidade de ocorrência e o impacto que o mesmo terá. Com intuito 

de obter menos “maus resultados”, em qualquer projeto numa primeira fase deverá ser feito 

o levantamento de potenciais riscos e que, posteriormente, deverão ser estudados de modo a 

que possam ser tomadas medidas para os atenuar. 

 

 

 
Figura 4.1 - Matriz de risco. 
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No caso da projeção de um aproveitamento hidroelétrico, o cálculo do risco não é tão 

trivial. Este envolve diversas incertezas associadas às suas estruturas complexas, capitais 

elevados e longos períodos de construção, uma combinação perfeita para a obtenção de riscos 

bastante elevados.  

Sendo alguns dos fatores associados aos riscos envolvidos no desenvolvimento destes 

projetos os seguintes [43]: 

 
• Geologia do local  
• Hidrologia 
• Questões ambientais 
• Aquisição e autorização de exploração do terreno 
• Ligação à rede 
• Aceitação social 
• Questões financeiras 
• Riscos de catástrofes naturais  
• Alterações políticas e regulatórias 
• Terrorismo  
• Facilidade de acesso às infraestruturas 
• Questões tecnológicas 
• Receitas (Cash-Flow) 

 

Ao identificar os fatores significantes no projeto, poderá avançar-se para a etapa seguinte, 

a gestão do risco. 

A gestão do risco trata-se de um ciclo, cujo objetivo final consiste na mitigação de perdas. 

O ciclo tem três etapas: identificação, análise e resolução do risco. 

 

 
 

Figura 4.2 - Ciclo da gestão de risco [43]. 

 

Existem vários tipos de riscos, pelo que para a identificação do mesmo é necessária para 

sua categorização quanto à sua tangibilidade. Riscos ambientais ou regulatórios, por exemplo, 

tratam-se de riscos intangíveis, podendo apenas ser avaliados quanto à sua qualidade. 

Para a análise do risco são frequentemente utilizados três métodos: Abordagem intuitiva, 

análise de sensibilidades e métodos estatísticos [43]. 
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No caso do primeiro método a desvantagem é clara já que a estimativa depende 

unicamente da subjetividade e implica a análise de apenas uma variável o que para uma análise 

de risco, de um projeto hidroelétrico, é bastante imprecisa.  

A principal desvantagem do segundo método, “Análise de sensibilidade”, passa pelo facto 

de este método apenas avaliar a influência de uma variável sobre o resultado final de outra, 

no entanto esta desvantagem pode também funcionar como vantagem, pois permite verificar 

se a variável em análise afeta fortemente a rentabilidade do projeto ou não. 

Por fim, recorrendo a métodos estatísticos, contrariamente à análise de sensibilidade, é 

possível estudar a lucratividade do projeto analisando uma série de cenários para as diferentes 

variáveis em análise. Esta abordagem dá uma medida da variabilidade em torno do resultado 

do investimento com base no fluxo de caixa esperado, que é uma consideração importante na 

comparação de investimentos alternativos. Além disso, o uso da distribuição de probabilidade 

assumindo a incerteza aproxima-se das condições do “mundo real” melhor do que apenas a 

abordagem de estimativa única, que considera condições de certeza. 

Um dos métodos estatísticos frequentemente utilizados trata-se da simulação de Monte-

Carlo, método este que será explicado e aplicado ao caso de estudo, o AHFT. 

 

Para a tomada de decisão de investimento ou não num aproveitamento hidroelétrico, é 

necessário estudar todos os riscos de possível ocorrência desde a decisão de investimento até 

à sua exploração. Posto isto, com a ajuda e informação disponibilizada pela EDP, optou-se por 

dividir os riscos em dois grandes grupos, riscos de projeto, que envolve todos os riscos desde a 

decisão de investimento até à conclusão da obra, e riscos de negócio, que correspondem aos 

riscos associados à exploração do aproveitamento hidroelétrico. 

 

 

Relativamente, aos riscos de projeto optou-se por dividir em função da dos sete diferentes 

aspetos mais relevantes na conceção, planeamento e execução do mesmo: riscos públicos, 

sociais e individuais, Documentação de projeto, riscos regulatórios/políticos, gestão de 

projeto, riscos contratuais, fornecimento/transporte de materiais, equipamentos e sistemas e, 

finalmente, execução dos trabalhos. Em cada uma das fases serão realçadas áreas de risco e 

eventos críticos e serão apontadas, para cada uma dessas áreas, as principais consequências 

que acarretam, tendo sido, estas, divididas em quatro grupos distintos: prazo e custo, imagem, 

segurança de terceiros e ambiente.  

Ao longo deste capítulo serão abordados alguns dos riscos que se enquadram nesta 

categorização, dando especial enfase aos riscos associados à fase de projeto do aproveitamento 

hidroelétrico em estudo, o AHFT. 

Os riscos de negócio são aqueles associados à fase posterior à conclusão da obra. Questões 

como ambiente regulatório, as mudanças no mercado, o mercado financeiro, os aspetos legais, 
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e para o caso particular do investimento em aproveitamentos hidroelétricos, a volatilidade da 

matéria prima, a hidrologia, são algumas das variáveis a ter em conta num estudo de análise 

ao investimento. 

No capítulo seguinte, através de uma simulação de Monte Carlo será estudado o impacto 

de algumas variáveis, no estudo da viabilidade de investimento num projeto com a envergadura 

de um aproveitamento hidroelétrico. 

 

 
 

Figura 4.3 - Divisão das fases de projeto e exploração associadas a aproveitamentos hidroelétricos. 

 

 

4.1. Riscos de Projeto 
 

Numa primeira fase importa analisar de uma forma mais geral os riscos associados ao 

planeamento e execução de um projeto, mas que não estão, de certa forma, ligados à ordem 

de trabalhos da obra e às suas condições laborais/estruturais, mas sim, a fatores externos com 

impacto substancial no normal curso e funcionamento de um projeto. Referem-se, aqui, 

eventuais repercussões sociais, económicas, culturais e/ou ambientais das alterações previstas 

como consequência da implementação do mesmo. Um possível descontentamento da população 

local, incidentes provocados por pessoal afeto à obra (influenciando o normal andamento dos 

trabalhos) e a degradação do meio ambiente e consequentes represálias por parte de 

organizações ecológicas e ambientalistas (interrupção dos trabalhos) constituem riscos que 

afetam fortemente o normal cumprimento de prazos e custos previstos para a obre, bem como, 

contribuem para deterioração da reputação e imagem do dono da obra. A estas repercussões 

acrescenta-se a eventualidade de convocação de greves e tumultos, tanto no que a 

trabalhadores afetos à obra diz respeito, como a fornecedores, que levam à paralisação da 

obra e a uma revisão de prazos e incrementação dos custos. 
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Figura 4.4 - Recorte do Jornal de Notícias, 13 de dezembro de 2011 [44]. 

 

No que concerne à documentação e planeamento do projeto existem várias áreas de risco 

a ter em conta. Primeiro, importa abordar o projeto de detalhe a elaborar que é da 

responsabilidade da obra e como é que este pode ou não afetar o normal funcionamento das 

operações. Um hipotético incumprimento das datas chave para apresentação dos projetos de 

execução (falta ou desvio de recursos ou competências), insuficiente controlo de conceção e 

revisão (elementos insuficientes, desajustados e/ou não aplicáveis) e atrasos resultantes da 

entrega tardia de dados base para projeto de civil por parte do adjudicatário ou do fornecedor 

de materiais (que levam a alterações de dimensionamento e de desenhos de execução), 

motivados por revisão de estudos (projetos com insuficiências), e/ou atrasos do dono da obra 

nos timings de análise (associados à área de risco relativa à aprovação de projetos do 

adjudicatário), representam cenários/ameaças com importante e evidente impacto nos prazos 

e custos da obra.  

Ainda na órbita da documentação do projeto é pertinente abordar eventuais falhas e 

insuficiências no acompanhamento/assistência técnica à obra e que contemplam falhas de 

comunicação entre a obra e o projeto e uma possível falta de capacidade de resposta em tempo 

oportuno a dúvidas da obra. Também a subavaliação das dificuldades no desenvolvimento do 

projeto (soluções projetadas com nível de dificuldade não conveniente avaliado em termos de 

execução) ou questões relacionadas com o projeto de estruturas provisórias da 

responsabilidade do adjudicatário como falhas na qualidade do projeto por via de escolhas 

inadequadas de soluções técnicas construtivas são, aqui, dignas de realce. Todos estes riscos e 

possíveis deficiências de documentação terão, igualmente, repercussões no cumprimento de 

prazos e orçamentos. 

Finalmente, ainda nos riscos associados à documentação de projetos, é inevitável referir 

o Ambiente como um fator a ter em conta. Alterações ou adaptações provocadas por questões 

ambientais (volume de materiais a remover superior ao previsto) na fase de execução implicam 

a elaboração de estudos complementares de licenciamento em termos de vazadouro. Aliado a 

um óbvio impacto ambiental, a consequente exigência de novos estudos e licenças concorre 
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para o alargamento do tempo estimado de duração da obra, inconveniente que no caso 

particular do AHFT, se verificou uma vez que os estudos geológicos e geotécnicos feitos, 

anteriormente, não foram suficientes para a total perceção do solo em que se iniciariam as 

obras. 

 

Afluentes ao planeamento e execução de uma obra ou projeto existem sempre questões 

regulatórias e políticas que não devem nem podem ser negligenciadas. As diferentes entidades 

reguladoras e governamentais têm um substancial poder e influência no decurso de qualquer 

obra. No que toca a Regulamentos a cumprir, existem diversos cenários relevantes associados 

a esta área de risco. O incumprimento da legislação por parte do adjudicatário (adjudicatários 

não cumprem o especificado e regulamentado provocando interditação ou embargo da obra) 

ou possíveis alterações nessa mesma legislação e/ou especificações no decurso dos trabalhos 

com obrigatoriedade de implementação imediata (alterações de conceção de estudos já 

executados), perfilam-se como eventos mais evidentes mas, até o arranque dos trabalhos está 

intimamente ligado e dependente de organizações reguladoras, como por exemplo 

condicionantes impostas pela Declaração de Impacte Ambiental (DIA) não previstas e medidas 

de compensação previstas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que no caso de Foz Tua foram 

bastantes e com elevados volumes de capital associados. O conjunto de aspetos relacionados 

com a realização/implementação das condicionantes da DIA e medidas de compensação 

previstas no EIA incluem:  
 

• O projeto para a mobilidade alternativa ao troço submerso da linha do Tua [45]:  
 

“Assegurar o serviço de transporte público da linha férrea do Tua no troço a inundar, de 

modo a garantir e salvaguardar os interesses e a mobilidade das populações locais e potenciar 

o desenvolvimento socioeconómico e turístico. Para o efeito, deverá ser efetuada uma análise 

de alternativas, incluindo a análise da viabilidade de construção de um novo troço de linha 

férrea.” 

Uma vez definida pela DIA a cota do AHFT (cota (170), Nível de Pleno Armazenamento) a 

linha do Tua ficaria submersa em cerca de 15,9 km. Para compensar esta afetação, e o impacte 

associado, a EDP Produção (EDPP) desenvolveu um estudo que teve como objetivo identificar 

as melhores soluções alternativas para os dois tipos de usos associados à linha do Tua: Turístico 

e Quotidiano. Posto isto, encontra-se em processo de desenvolvimento um sistema 

complementar para a mobilidade, com a comparticipação de 10 milhões de euros pela EDP e 

que, complementado com verbas comunitárias, permite a requalificação de cerca de três 

quartos da linha ferroviária. Com o objetivo de implementação dos dois tipos de uso estudados 

previamente. 
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No entanto, é de salvaguardar que a circulação na Linha do Tua foi suspensa em 2008 na 

sequência da ocorrência de vários acidentes e segundo o Plano Estratégico dos Transportes de 

Outubro de 2011, era prevista a desativação da linha do Tua. 

 
• Contribuições anuais para o Fundo para a Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade [45]: 
 

“A compensação pela perda de valores naturais e sua preservação deve ser assegurada 

através de contribuições anuais para o Fundo para a Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade(...)” 

Para ser assegurada esta condicionante imposta pela DIA, a EDP deverá comprometer-se a 

contribuir anualmente, desde o início da construção, com uma verba equivalente aos 3% do 

valor líquido anual médio de produção do AHFT, para Fundo para a Conservação da Natureza e 

da Biodiversidade. 

 
• Projeto para a conceção, construção e financiamento de quatro núcleos 

temáticos da memória do vale do Tua [45]: 

 

“Concretização de um Projeto para a conceção, construção e financiamento de quatro 

núcleos temáticos da memória do vale do Tua(...)” 
 

 

Outra condicionante imposta pelo EIA deste aproveitamento foi relativa à cota máxima do 

aproveitamento. Depois de analisadas três soluções alternativas, sugeridas pela EDP, de cota 

máxima, respetivamente, 170 m, 180 m e 195 m, resultou do processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), a cota 170 m, por decisão das Autoridades, como o valor da cota máxima a 

implementar, tendo o projeto de execução e respetivo RECAPE sido desenvolvidos em 

conformidade. A cota definida sendo muito baixa implica um armazenamento extremamente 

reduzido e consequentemente, um desaproveitamento do recurso hidrológico. 

 

No âmbito político, existe sempre a possibilidade de intervenções governamentais ou de 

entidades locais que afetam diretamente infraestruturas e/ou serviços requeridos em projeto 

e que levam a uma consequente necessidade de realização de trabalhos e esforços adicionais. 

Torna-se, portanto, notória a interferência e importância do poder político e regulador no que 

aos prazos e custos do projeto diz respeito, mas, também, na preservação da imagem exterior 

dos donos da obra. 

 

De seguida interessa relevar todo o processo de gestão de um projeto e todas as suas áreas 

de risco. Destas destacam-se quatro principais: Planeamento, Organizacional, Comunicação e 

Contencioso. É nestas quatro áreas que se inserem as ameaças ou cenários mais preocupantes 
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e que contemplam riscos hipoteticamente prejudiciais ao normal funcionamento de um 

projeto. 

Ao nível do planeamento a falta de clareza do caminho crítico (inconsistência entre datas 

chave correlacionadas) e o planeamento com situações indefinidas e/ou desajustadas 

(programação de atividades não realistas e/ou rendimentos e ritmos de trabalho desajustados) 

destacam-se como ameaças mais claras ao projeto e são eventos com potencial perigo de 

alargamento de prazos. 

Passando para as estruturas organizacionais do projeto as principais fontes de apuro e 

bloqueio podem dividir-se em três linhas gerais: Interação, disponibilidade e 

execução/supervisão das equipas de projeto. Uma interação parcialmente indefinida entre o 

dono da obra e as atividades de fiscalização contratadas que provoca uma consequente 

indefinição de limites das funções e responsabilidades ou uma eventual comunicação deficiente 

entre equipas de projeto e os consultores e/ou prestadores de serviços de engenharia 

subcontratados terá um peso elevado na eficiência ou não do projeto. Estas falhas 

comunicacionais podem dever-se a questões de localização física, mas, também, à falta de 

disponibilidade. Essa falta pode dever-se à falta de disponibilidade da engenharia para 

assistência técnica à obra com deslocações periódicas ao local (desajustamento do projeto às 

condições reais de execução da obra), a uma disponibilidade condicionada dos elementos da 

Equipa de Projeto (dispersão por várias atividades) ou mesmo a mudanças nessa mesma equipa 

motivadas por necessidade de serviço. Por fim, importa referir eventuais falhas de qualidade 

na execução (falhas em atividades subcontratadas de fiscalização por falta de experiência ou 

fraca competência), no processo de gestão documental do projeto (dificuldades de tratamento 

e arquivo de informação) e na supervisão da fiscalização contratada (falhas na qualidade de 

execução dos trabalhos por parte do adjudicatário). Todas estas lacunas internas e externas 

têm o condão de, mais uma vez, afetarem de forma prejudicial as timelines previamente 

estabelecidas para o projeto e levam a custos adicionais imprevistos. 

Resta, finalmente, elaborar nas restantes áreas de risco mencionadas anteriormente. Ao 

nível comunicacional, a falta de comunicações/infraestruturas de sistemas de informação (ex: 

telefone, e-mail, etc.) que leva a falhas no período inicial de arranque dos trabalhos ou 

possíveis dificuldades de interligação das várias frentes de trabalho, isto é, dificuldades de 

gestão e coordenação das várias tarefas e equipas por parte do adjudicatário, são os principais 

focos de preocupação. No que toca ao contencioso, existe sempre a possibilidade de surgimento 

de dificuldades em atingir acordos em tempo oportuno relativos a reclamações (indeminizações 

reclamadas pelo adjudicatário). De novo, a ampliação dos prazos e o avolumar dos custos torna-

se uma quase inevitabilidade. 

Outro fator de risco para o projeto são as várias situações contratuais e burocráticas que 

envolvem obras desta magnitude e que, por via de quaisquer ineficiências que surjam, poderão 

lesar gravemente o regular curso, funcionamento e ordem dos trabalhos. 
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Primeiro, importa relevar questões contratuais adjacentes ao consórcio adjudicatário e 

empresas subcontratadas de apoio à obra. A falta de experiência e capacidade da direção 

técnica do adjudicatário em responder às dificuldades da obra, bem como insuficiências 

(numéricas) ou a incompetência das equipas do adjudicatário destacadas para condução dos 

trabalhos, reproduzem-se em anomalias na gestão dos trabalhos em si e das equipas de 

trabalho. Depois, no que concerne a terceiros, existem vários fatores que contemplam riscos. 

As subcontratações de terceiros para áreas de atividade sem a necessária capacidade técnica, 

por exemplo, obrigam o dono da obra a um esforço suplementar para alcançar os padrões e 

objetivos técnicos especificados. A somar a este dado, pode juntar-se a possibilidade de 

falência das empresas subcontratadas (que afeta o desenvolvimento natural dos trabalhos e 

dificulta o relacionamento entre empresas consorciadas e empresas subcontratadas) ou de 

dificuldades de obtenção, no mercado, de meios logísticos e humanos para satisfazer os 

compromissos contratuais (dificuldades associadas à localização dos trabalhos, duração da 

empreitada e/ou ao facto da concorrência oferecer melhores condições). Todos estes pontos 

concorrem para a exigência de um esforço financeiro suplementar por parte dos donos da obra 

de forma a manter os prazos de conclusão dentro dos limites pré-designados.  

Relativamente a regulamentações e especificações ou ao mapa de quantidades é 

fundamental referir a eventualidade de existência de fornecedores de materiais que não 

cumprem com as especificações, implicando a rejeição desses materiais e a subscrição de novos 

fornecimentos e a subavaliação, pelo dono da obra, das quantidades controladas como 

principais aspetos a ter em conta na previsão dos riscos de projeto e que podem levar, 

novamente, a uma redefinição orçamental e das datas de término do mesmo. 

Por fim, as contingências e riscos contratuais contemplam, ainda, alterações de 

circunstâncias imprevistas, igualmente capazes de colocar em causa o planeamento temporal 

e financeiro da obra. Reclamações/Indeminizações por omissões e/ou falta de clareza das 

especificações ou por alteração das condições de trabalho afetarão sempre o normal 

andamento dos trabalhos. As este tipo de reivindicações acrescem outros cenários hipotéticos 

como a falta de capacidade/flexibilidade de definição de estratégias de recuperação por parte 

do adjudicatário (dificuldade em acionar planos de contingência), possíveis rescisões ou 

resoluções convencionais dos contratos ou eventuais fases mais sensíveis de relacionamento 

entre as partes integrantes do projeto que implicam uma gestão minuciosa das mesmas sob 

pena de atingirem pontos sem retorno (muitas vezes influenciadas e estimuladas por terceiros).  

 

 

Os fornecedores e transportadores de materiais e outros equipamentos desempenham, 

também, um importante papel na realização de uma obra e no cumprimento ou não das 

estratégias e planos traçados na sua fase inicial tanto pela qualidade dos materiais que 
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providenciam como pelo tempo e condições em que se comprometem e propõem a proceder à 

entrega dos mesmos. São, portanto, um fator externo de alto risco. 

No que concerne aos materiais e componentes, existe sempre o risco de não estarem 

disponíveis, no mercado, os materiais necessários, tanto na quantidade como na qualidade 

exigidas. 

O transporte de equipamentos encerra em si, da mesma forma, alguns riscos evidentes. 

Entre eles, a possibilidade de danificação de componentes essenciais à obra por via de um 

acidente ocorrido durante a operação de carga, transporte ou descarga, uma falha de entrega 

dos materiais em devido tempo (devido a greves de funcionários de transporte, bloqueios ou 

restrições em portos e fronteiras, entre outros) e a limitação de circulação por 

dimensionamento de cargas ou dificuldades de acesso ao locar pertencido são, sem grande 

margem para dúvida, os riscos com maior probabilidade de ocorrência e com consequências 

mais gravosas para o normal funcionamento da obra e cumprimento de prazos. São, 

naturalmente, responsáveis por aumentos significativos nos custos finais da obra. 

Por último, com igual impacto nos custos surgem situações provocadas pelo ambiente 

atmosférico vivido no local da obra que pode levar ao deterioramento acelerado de 

equipamentos como consequência da ação da humidade ou ambiente corrosivo.   

 

 

Para finalizar a análise dos riscos de projeto resta encetar um pormenorizado diagnóstico 

às possíveis áreas de risco que incidem sobre a execução dos trabalhos propriamente dita. 

Nesta fase existem um sem número de riscos internos e externos (uns mais evidentes do que 

outros) com forte impacto na obra e no sucesso ou insucesso do projeto. É principalmente nesta 

fase que surgem situações gravosas para a reputação da empresa, para o meio ambiente ou 

para a segurança dos trabalhadores e locais (para além da interferência no prazo e custo da 

obra). 

Por se tratar de um número considerável de hipotéticas áreas de risco, proceder-se-á a 

um exercício maioritariamente descritivo e de enumeração e breve explicação desses cenários. 

O processo construtivo entra em cena como primeira área de risco a relevar. A 

eventualidade de existirem estruturas e infraestruturas provisórias com insuficiências coloca 

em risco a segurança dos trabalhadores da obra e, consequentemente, a reputação do dono da 

obra. O custo sai, igualmente, afetado devido à necessidade de substituir/reforçar essas 

estruturas. As escavações, através de uma possível inadequada utilização de explosivos e as 

soluções pré-fabricadas, via imprecisões de assemblagem, são as áreas de risco que se seguem 

e particularmente relevantes no que concerne a questões de segurança (que está sempre ligada 

à imagem exterior do dono da obra) e alargamento de prazos e custos estipulados. A mão-de-

obra é, também e naturalmente, um fator de extrema relevância. A possibilidade de 

indisponibilidade de mão-de-obra qualificada ou de existência de pessoal do adjudicatário sem 
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a qualificação necessária pode levar, para além do atraso da obra, a danos humanos, 

ambientais e/ou patrimoniais e um baixo rendimento na execução de tarefas, prejudicando o 

resultado final da obra e o bom nome do empreiteiro. Acidentes provocados por uma falha 

estrutural (colapso estrutural durante a fase de execução) ou por incêndios ou explosões 

(danificação de equipamentos importantes) encerram, do mesmo modo, importantes riscos 

para uma obra desta dimensão e com efeitos nefastos nas despesas e na segurança. 

A responsabilidade civil do dono da obra é uma das áreas mais sensíveis no que aos riscos 

diz respeito visto que é capaz de arrasar, a toda a linha, a sua reputação. A chance da produção 

de danos em propriedade de terceiros fora do local da obra por atividades relacionadas com a 

construção (acidentes com veículos relacionados com a construção implicando interrupção dos 

trabalhos) mas, principalmente, eventuais lesões do público dentro ou fora do local da obra 

terão sempre o condão de denegrir quase de forma definitiva a imagem da empresa que ficará 

associada a gritantes falhas de segurança. Outro ponto de extrema relevância são eventuais 

questões ambientais que possam emergir durante a execução dos trabalhos. Nestas questões 

inserem-se incidentes ambientais como contaminações da água, ar ou solo ou criação abusiva 

de poluição sonora que, tal como a descoberta de achados arqueológicos, poderá levar à 

interrupção de atividades críticas ou o surgimento de situações não identificadas em fase de 

elaboração do EIA (necessidade de estudos e autorizações complementares. Todas estas 

questões acabarão por ter um forte impacto (para além do meio ambiente) na imagem do dono 

da obra. Capacidade para afetar de forma decisiva algumas atividades críticas e a cotação 

exterior da empresa de construção civil têm, também, os riscos ocupacionais que contemplam 

incidentes/acidentes humanos ou com equipamentos.   

Existem, por fim, um conjunto alargado de condicionamentos externos que concorrem, 

principalmente, para incrementos no prazo de conclusão da obra e no seu orçamento. 

Começando pelos condicionamentos geológicos e geotécnicos, interessa apontar algumas 

ameaças que estes encerram. Eventos como insuficiência dos dados de caracterização 

utilizados na fase dos estudos lançados a concurso (necessidade de ajustamentos), libertação, 

em obras subterrâneas, do estado de tensão, presença e escoamento de água no maciço e no 

interior de túneis (cuidados particulares com implicação na programação de trabalhos), 

falhas/fraturas não previstas (motivadoras de estudos especiais) e desmoronamentos, 

assentamentos e/ou desabamentos são os pontos mais frágeis desta área de risco. A 

hidrogeologia (infiltrações) e os riscos naturais (inundações, tempestades, ciclones, sismos, 

etc.) representam, igualmente, fatores capazes de provocar atrasos nos trabalhos. Seguem-se 

os condicionamentos hidrológicos e meteorológicos que, através de períodos largos de chuvas 

e ventos fortes, provocam desmoronamentos, deslizamento de terras e inundações.  Para além 

destes existem, ainda e do mesmo modo, condicionamentos ligados a topografia (realização 

dos trabalhos dificultada pela agressividade do local em termos de acessibilidade e 

movimentações de equipamento), vibrações (proximidade de instalações e/ou edificações 
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existentes que requerem ações dinâmicas resultantes de vibrações induzidas pelos métodos de 

execução com danos estruturais existentes), materiais (deficiências resultantes da má 

execução ou fraca qualidade dos materiais que levam à necessidade de demolir e reconstruir), 

aquisição de terrenos (atrasos por dificuldade de acordo com proprietários para aquisição de 

propriedades), imprevistos (trabalhos complementares impostos por questões de segurança) e 

primeiros enchimento (fortes infiltrações que exijam trabalhos complementares) que têm um 

impacto muito significativo no normal curso e ordem de trabalhos e, por conseguinte, no 

cumprimento de limites temporais e montante de recursos financeiros previamente 

estabelecidos para a execução e conclusão da obra. 

 

Procedendo a um exercício de hierarquização dos riscos de projeto pode verificar-se, 

através do texto acima descrito, que o incumprimento de custos e prazos será o mais sensível 

por se encontrar presente em qualquer operação do dia-a-dia da obra, desde o seu planeamento 

até à sua execução e conclusão. Sendo certo que estes incumprimentos, quando provocados 

por negligencia do empreiteiro, estão intimamente ligados a uma deterioração da imagem 

externa da empresa de construção civil este será outro fator de risco a ter em conta. No 

entanto, são as questões ambientais e de segurança (tanto relativas aos trabalhadores como a 

terceiros) que, pese embora tenham um número significativamente inferior de ameaças, têm 

as consequências mais nefastas, por assim dizer, em caso de ocorrência. 

Torna-se, então, um exercício altamente complexo, para o dono da obra, a gestão de 

todas estas eventualidades em simultâneo com a execução dos trabalhos e a satisfação das 

necessidades do cliente. Embora existam mecanismos para antever e prevenir alguns destes 

riscos (e até impedir que tais cenários ocorram), há uma porção que é imprevisível e ligada a 

fatores externos e incontroláveis. Desta forma, e podendo, ainda assim, conjeturar sobre esses 

fatores, cabe à empresa delinear planos de contingência e de ação para que possa responder 

com celeridade e eficácia a cada uma das ocorrências.  

Posto isto, importa agora analisar os riscos de negócio adjacentes ao projeto. 

 

 

4.2. Riscos de Negócio 
 

O termo risco de negócio refere-se à possibilidade de receitas inadequadas ou até mesmo 

perdas devido a incertezas. Os riscos associados à exploração de qualquer aproveitamento 

hidroelétrico implicam incertezas nos lucros ou riscos de perda que devem ser estudados antes 

do investimento. 

A fase de exploração de um aproveitamento hidroelétrico corresponde ao tempo de vida 

útil do empreendimento, considerado de 75 anos, de acordo com o período de tempo de 

exploração que foi conferido pelo Governo à EDP. Este inicia-se em 2017 e termina em 2091. 
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Nesta etapa é necessário reunir todos os dados referentes aos pagamentos e proveitos, 

iniciando-se a fase de retorno do investimento feito na fase de construção.  

Os proveitos são essencialmente as estimativas das receitas líquidas obtidas em mercado 

de eletricidade, a remuneração pelo fornecimento de serviços de sistema e um valor de 

incentivo de garantia de potência, no período inicial de exploração, correspondente a 10 anos. 

O caráter volátil da hidrologia e a crise económica em que nos encontramos tornam estes 

proveitos incertos, pelo que para uma análise mais realista, neste subcapítulo será estudado o 

impacto da sua variabilidade no estudo de análise ao investimento do AHFT. 

Relativamente, aos pagamentos estes são respeitantes aos custos de Operação e Manutenção 

(O&M), pessoal e aos 3% das receitas líquidas anuais obtidas nos mercados de eletricidade a 

atribuir ao Fundo do Tua. 

Outra parcela a ter em conta, trata-se do “Ganho Douro” que corresponde aos ganhos do 

Douro pelo acréscimo do AHFT (relativamente às receitas), esta parcela está sujeita a uma taxa 

de crescimento do preço dos mercados de eletricidade que também será variada, para análise. 

 

Para uma análise ao investimento de projetos que envolvem grandes volumes de capital é 

necessário que sejam estudadas previamente todas estas questões e variáveis associadas à fase 

de exploração sendo algumas delas: o Mercado de Eletricidade e a flutuação dos preços, a 

volatilidade da hidrologia, recebimento ou não do incentivo de garantia de potência e 

remuneração pela garantia de serviços de sistema. 

 

4.2.1. Mercado de Eletricidade e a flutuação dos preços 
 

As receitas resultantes da exploração de um aproveitamento hidroelétrico a obter nos 

mercados de eletricidade estão diretamente relacionadas com a venda de energia elétrica 

produzida e posteriormente, transacionada no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL), para 

isso é imprescindível estudar o MIBEL de forma a conseguir estimar aquele que será o 

rendimento a arrecadar do AHFT.  

 

Em Portugal, a produção de energia elétrica é uma atividade aberta à concorrência e 

totalmente liberalizada, isto é, os produtores têm liberdade de escolha no que se refere a 

quem vendem a energia, podendo optar por estabelecer contratos bilaterais com agentes de 

distribuição e/ou comercializadores de energia elétrica, ou então vender no mercado livre a 

energia produzida. Sendo que em regime de mercado, a produção está associada a um mercado 

grossista, em que os agentes produtores têm a responsabilidade de assegurar as exigências de 

carga dos agentes comerciais [46]. 
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Com o objetivo de promoção da integração dos sistemas elétricos de Portugal e Espanha, 

arranca a 1 de Julho de 2007, o MIBEL, resultado de um processo de cooperação desenvolvido 

pelos Governos de ambos os países. Esperando-se que desta fusão derivassem avanços 

significativos, não apenas para o mercado de energia ibérico, mas para a construção do Mercado 

Interno de Energia.  

Neste mercado, ao contrário dos PRE portugueses, em que a energia produzida pelos PRE 

é vendida ao comercializador de último recurso a um preço estabelecido pelas tarifas feed-in, 

intervêm todos os PRO ibéricos e PRE espanhóis [47]. 

 

O MIBEL tem por base um modelo misto, incluindo o mercado diário e intradiário, e o 

regime de contratos bilaterais físicos e financeiros. 

A contratação de energia em MIBEL pode ocorrer de 3 formas distintas, sendo elas através de 

mercado de contratação a prazo, que é gerido pelo Operador do Mercado Ibérico - Pólo 

Português (OMIP), estabelecendo-se o compromisso entre a produção e a procura. 

O mercado a prazo de eletricidade é um tipo de mercado que fornece os utensílios 

necessários para a gestão de risco sob a forma de derivados, como mencionado anteriormente, 

o OMIP é o responsável pela gestão deste mercado, tendo sido criado a 16 de julho de 2003. 

Adicionalmente, foi criada a OMIClear que constitui uma câmara de compensação e contraparte 

central, detida pela OMIP. A negociação neste mercado pode ser feita por duas vias, sendo 

elas, a negociação em contínuo, ou seja, dentro de tempos definidos em Regulamento de 

Negociação, ou por outro lado, negociação em leilão, em que são realizadas sessões de leilão, 

onde os Consumidores de Último Recurso (CUR) encontram-se obrigados a comprar energia [46]. 

Outro meio de contratação é através do mercado spot, “contratação à vista”, gerido pelo 

Operador de Mercado Ibérico- Pólo Espanhol (OMIE) que incorpora o mercado diário e 

intradiário, onde se efetua a compra e vende de energia apara o dia seguinte.  

Por fim, existe o mercado de contratação bilateral, em que os agentes acordam para 

diferentes horizontes temporais a energia a ser comprada e vendida. No contorno de ação do 

MIBEL, a OMIE é a entidade responsável pela gestão económica do mercado de eletricidade.  

 

O mercado intradiário consiste no cruzamento de ofertas de energia com a curva da 

procura da energia, sendo a partir deste cruzamento acordada a energia já negociada no dia 

anterior (Figura 4.5). Este cruzamento faz-se para cada uma das horas do dia seguintes, 

realizando-se assim, durante os 365 dias, ou 366 dias, e as 24 horas de cada um dos dias (modelo 

de “preço marginal único”). O preço das ofertas deverá ser organizado de forma crescente no 

caso de venda e decrescente no caso de compra. Relativamente às negociações estas são 

concretizadas até às 9 horas do dia anterior ao dia em que será realizada a transferência 

propriamente dita [46].  
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Ao valor da intersecção das duas curvas, em cada hora, apelidamos por preço de mercado 

(Market Clearing Price) e a energia elétrica correspondente à quantidade negociada (Market 

Clearing Quantity). Assim, todos os produtores são remunerados pela energia que oferecem ao 

preço de mercado estabelecido e todos os compradores de energia elétrica pagam o preço de 

mercado, independentemente do preço oferecido. Aos produtores que oferecem energia 

elétrica a um preço acima do preço de mercado não serão despachados [39]. 

 

 
 

Figura 4.5 - Funcionamento do mercado diário para determinado dia e hora [48]. 

 

Em relação às ofertas de venda de energia por parte dos centros electroprodutores 

hidroelétricos do tipo fio de água, devido ao facto de terem um custo de produção inexistente, 

a energia é vendida a preços muito reduzidos para que seja despachada rapidamente, surgindo 

normalmente, na região mais baixa da curva. As centrais térmicas, por outro lado, propõem 

preços mais elevados, uma vez que estão dependentes da variação do preço dos combustíveis 

e do custo das licenças de emissão de CO#. Tendo em conta este cenário, as centrais hídricas, 

com armazenamento, jogam em função das propostas das térmicas [19]. 

Na curva oposta do gráfico surgem as propostas de compra, curva que agrega os agentes 

comercializadores para o fornecimento regulado de energia e fornecimento de energia no 

mercado livre aos consumidores finais. Também nesta curva surgem as ofertas das centrais 

hídricas para a compra de energia para os processos de bombagem, surgindo geralmente numa 

região média/baixa da curva de compra.  

No entanto, se o valor o valor da capacidade for superior ao das interligações entre os dois 

países, dá-se a separação dos mercados (Market Splitting), resultando em preços diferentes 

para Portugal e Espanha. A ocorrência deste tipo de mercado não é usual, ocorrendo apenas 

em determinados momentos do dia, como podemos verificar na Figura 4.6, nas horas 3,4,5 e 

18. 
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Figura 4.6 - Preços horário do mercado diário [48]. 

 

A partir da Figura 4.7,onde está representada a evolução dos preços do mercado diário 

desde que o MIBEL entrou em funcionamento (julho de 2007) até 2017, podemos verificar que 

depois dos primeiros anos os preços de Portugal e Espanha têm estado sensivelmente iguais e  

que existe grande volatilidade nos preços ao longo dos anos, consequência da variação do preço 

dos combustíveis, dos fatores climatéricos como a hidraulicidade e a eolicidade, ao estado da 

estrutura do parque electroprodutor e ainda ao diagrama de carga. 

 

 
 

Figura 4.7 - Evolução dos preços de mercado diário no MIBEL desde julho de 2007 até 2017 [48]. 

 

Relativamente ao mercado intradiário, este trata-se de um mercado complementar ao 

mercado diário, que permite que sejam feitos ajustes com a finalidade de obter um balanço 

nulo entre produção e consumo, para cada hora do presente dia. Este mercado permite que 

que os agentes produtores desempenhem um papel de compradores e os agentes consumidores, 

um papel de vendedores. 

Este mercado é composto por 7 sessões programadas ao longo do dia, sendo que em cada 

uma das sessões, tal como no mercado diário, o preço de mercado é obtido pelo cruzamento 

das curvas das ofertas de compra com a curva das ofertas de vendas [46]. 
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4.2.2. Estimativa de Remuneração 

 

No sentido de aferir o vencimento anual em mercado à vista (genericamente conhecido 

por mercado spot) das centrais hídricas, sendo que aqui se incluem, também, os dois níveis do 

aproveitamento hidroelétrico (do Bom Sabor e o AHFT), para o ano inicial associado à fase de 

exploração (no caso, 2017), recorreu-se ao programa criado e aperfeiçoado pelo Eng.º José 

Carlos Sousa aquando da elaboração da sua tese de Mestrado denominada “Estimativa da 

Remuneração de Centrais Hídricas em Mercados de Eletricidade” [49]. 

Será levada a cabo uma potencialização das centrais hidroelétricas numa perspetiva mercantil, 

procedendo-se à otimização dos custos (reduzindo-os para níveis mínimos) relativos à aquisição 

de eletricidade (centrais dotadas de bombagem) e a uma maximização do lucro associado à 

alienação e distribuição de energia elétrica. Por razões de sigilo e proteção de dados, as 

afluências nas quais se baseou toda a simulação foram moderadamente deturpadas e, como 

tal, a denominação utilizada para referência à cascata no Douro será, doravante, Douro 

Nacional Adaptado (DNA). 

 

O referido programa ajudará a mensurar a quantidade e dimensão que os aproveitamentos 

hidroelétricos da DNA (que constam no programa) preveem registar num regime de mercado, 

aquando da elaboração de um plano de gestão operacional dos litros de água disponíveis nas 

suas albufeiras. Tendo sempre em conta as restrições de cada central, tenciona-se que, no caso 

do nível geral de preços da energia registar valores mais elevados, a potência gerada em modo 

de turbinamento seja inserida na rede e que, em contrapartida, na eventualidade de os mesmos 

se apresentar significativamente mais baixo, se proceda à realização da bombagem. Esta 

última, sempre e quando os seus custos para determinado volume de água sejam suprimidos 

pela remuneração obtida por turbinar semelhante volume, apresentar-se-á sustentável e 

económico-financeiramente viável.   

 

Através do trabalho iniciado pelo Eng.º José Carlos Sousa e mais tarde desenvolvido pelo 

Eng.º David Carvalho obteve-se que para um Ano Normal, a construção do AHFT na cascata do 

Douro originará receitas líquidas totais de 33403 k€. Deste valor, cerca de 32846 k€ são 

referentes às receitas líquidas obtidas, em média, pelos restantes aproveitamentos do DNA 

[19]. 

Para toda a fase de exploração foram consideradas produções e consumos de energia, 

volumes turbinados, bombados e descarregados referentes ao ano 2017, assumindo que se 

mantem constantes ao longo do tempo. Quanto às receitas líquidas obtidas em mercado 

durante a fase de exploração, os valores obtidos para o ano 2017 serão a referência para os 
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restantes anos e considerou-se que estas variam ao longo dos anos com a taxa de crescimento 

dos preços de mercado de eletricidade também variável, a ser desenvolvido mais à frente.  

Poderia ter-se optado por fazer variar as receitas líquidas de acordo com a taxa de 

inflação, no entanto, como Portugal está integrado no MIBEL, os preços variam com fatores 

carregados de incerteza como a hidraulicidade, eolicidade, preços dos combustíveis fósseis, 

diagramas de procura e estrutura do parque electroprodutor, o que torna a opção pela taxa de 

crescimento dos preços dos mercados de eletricidade a solução mais adequada ao problema 

em causa. Mais se informa, que foram, então, os resultados obtidos através do programa 

mencionado, os dados utilizados na folha de excel para a simulação das restantes variáveis a 

ter em conta num estudo de viabilidade de investimento [19].  

 

4.2.3. Garantia de Potência 
 

A garantia de potência trata-se de um serviço a prestar pelos centros electroprodutores 

em Produção em Regime Ordinário (PRO), em Portugal, remunerado ou pelo serviço de 

disponibilidade ou através de incentivos ao investimento em capacidade de produção, tendo 

como objetivo a garantia da robustez do sistema elétrico nacional. 

Segundo, a Portaria n.º 251/2012 os incentivos à disponibilidade seriam atribuídos aos 

grupos geradores dos centros electroprodutores térmicos elegíveis, funcionando como  

uma renda anual destinada a apoiar a manutenção de um permanente estado de prontidão das 

centrais térmicas para acorrer às necessidades de garantia de abastecimento do sistema 

elétrico nacional. No entanto, o aditamento ao artigo 135.º da proposta do Orçamento do 

Estado para 2017 (OE2017), veio criar um mecanismo de mercado, que remunere 

exclusivamente os serviços de disponibilidade prestados pelos produtores de energia elétrica, 

tendo o incentivo à garantia de potência sido suspenso a partir de 1 de janeiro de 2017 [50]. 

Relativamente, aos incentivos ao investimento em capacidade de produção este, até à 

data não terá sido cortado, podendo ser calculado para cada grupo gerador a partir da seguinte 

equação [19]: 

 

																																																				@@ = @@ABC ∗ EFG ∗ FHI ∗ FJK   (4.1) 

Onde:  
• II - Montante anual do incentivo ao investimento; 
• IIMNO - Valor anual de referência do incentivo ao investimento; 
• PPQ – Valor de potência instalada líquida do grupo gerador constante da licença de 

exploração; 
• icp – índice de cumprimento do prazo fixado na licença de produção para a entrada em 

exploração do grupo gerador em causa; 
• ivd – índice de valorização da disponibilidade do grupo gerador. 

 

O valor de referência (IIMNO), para o AHFT foi definido como 13 k€/MW/ano [19]. 
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Em relação valor de potência instalada líquida do grupo gerador constante da licença de 

exploração, visto que cada grupo gerador é de 126 MW e o AHFT tem dois, o valor total será de 

252 MW. 

Posto isto, o valor a receber de incentivo ao investimento para o AHFT no ano de 2013 

considerado foi de 3276 k€, valor este mantido constante durante 10 anos. No entanto, devido 

à instabilidade económica e consequente variabilidade regulatória, optou-se na análise 

quantitativa por também avaliar a viabilidade económica do projeto para um cenário em que 

também a remuneração ao investimento seria cortada, passando a ser 0€. 

 

 

4.2.4. Serviços de Sistema 
 

A função geral dos Serviços de Sistema é manter o equilíbrio entre o que a potência 

consumida e a potência produzida, tendo em conta perdas de transporte e a viabilidade técnica 

de operação. A qualidade deste serviço é de grande importância na exploração dos sistemas 

elétricos especialmente considerando a grande barreira existente para o armazenamento da 

energia esta situação consiste numa rápida resolução [46]. 

No sistema elétrico nacional os Serviços de Sistema dividem-se em duas grandes 

categorias, serviços de sistema obrigatórios e os serviços complementares. 

Aos serviços de sistema obrigatórios não está associado qualquer tipo de remuneração e 

qualquer produtor PRO os deverá ter, nomeadamente a regulação de tensão, a manutenção de 

estabilidade ou ainda a regulação primária e terciária de frequência. 

Já os serviços de sistema complementares são remunerados e devem ser contratados com 

base em mecanismos transparentes e não discriminatórios de modo a promover a eficiência 

económica. Faz-se uma divisão entre os serviços de sistema complementares necessários 

regularmente (contratados mediante os mercados de ofertas) e os que necessários 

pontualmente por contratos bilaterais. A esta segunda classe de serviços de sistema fazem 

parte a compensação síncrona, o arranque automático e ainda a interruptibilidade [39]. 

Uma vez que o sistema elétrico de energia nacional funciona a frequência constante os 

serviços de regulação de frequência acabam por ser talvez os serviços mais importantes para o 

bom funcionamento de todo o sistema. Estes serviços encontram-se associados a todos os 

geradores ligados à RNT ou que por sua vez tem influência direta sobre esta, baseando-se na 

função automática do regulador de velocidade para ajustar a potência do gerador, em 

resultado de um desvio de frequência, sendo essencial para a regulação de possíveis variações 

entre o consumo e a produção [46].  

 

Relativamente à reserva de regulação secundária, esta tem como finalidade manter o 

equilíbrio entre a produção e o consumo, manter a frequência no valor programado e ainda, 



    

 

83 

assegurar que as trocas entre redes interligadas se mantêm nos valores estipulados, neste caso 

as interligações entre Portugal e Espanha. Este tipo de regulação ao contrário da regulação 

primária, é remunerada, sendo composta por duas parcelas: banda de regulação e energia de 

regulação secundária. A banda de regulação corresponde à margem de potência disponibilizada 

pelos agentes de mercado a preços fixos e independentes do desvio de frequência, para todas 

as horas do dia seguinte, de modo a elevar ou diminuir a frequência do sistema. A energia de 

regulação secundária é paga por todos os agentes de mercado que realmente disponibilizam a 

energia em certas horas [19]. A reserva utilizada para a regulação secundária assenta em 

mecanismos de negociação previa de reserva a ser mobilizadas pelas unidades físicas, sendo 

que estes podem ser de produção (geradores) e de consumo (bombagem) no mercado orientado 

para este tipo de reserva, Mercado de Banda de Reserva de Regulação Secundária (MBRRS). 

Este mercado decorre, como o mercado diário, no dia anterior ao dia em que poderá́ ser 

mobilizada a reserva [46]. 

Graças à rápida capacidade de colocar energia na rede as centrais hidroelétricas 

representam um papel bastante relevante na estabilidade do sistema elétrico de energia 

nacional, podendo fornecer serviços de sistema complementares como a regulação secundária 

de frequência e a reserva de regulação. 

Conforme o PNBEPH, uma central hidroelétrica pode atingir uma valia por prestação de 

serviços de rede, em norma, entre 10% e 30%, da sua produtividade anual, por essa razão, neste 

trabalho serão testados vários cenários de valias a variar entre 0% e 40%. 

 

 

4.3. Análise Quantitativa 
 

Depois de feito o levantamento de alguns dos fatores que permitem avaliar de forma mais 

realista a viabilidade do investimento num aproveitamento hidroelétrico, analisaremos a 

influência dos mesmos no cálculo dos indicadores económicos a ter em conta, o Valor 

Atualizado Líquido (VAL) e a Taxa Interna de Rentabilidade (TIR). 

Para o cálculo e análise destes indicadores, é necessário numa primeira fase calcular o 

Cash Flow. Para isso foram tidas em conta algumas considerações e compreender as rubricas 

utilizadas [19]: 

 
• A primeira rubrica é referente ao Cash Flow de Investimento, que compreende todos 

os pagamentos e investimentos efetuados ao longo da fase de construção do projeto 
(valores fornecidos para os investimentos estão a preços de 2012), sendo necessário 
aplicar uma taxa de inflação para convertê-los para preços correntes (anexo x); 
 

• Antes de transformar esses preços em preços correntes, estes terão que ser distribuídos 
por todos os anos da fase de construção segundo uma calendarização fornecida pela 
EDP (Anexo Y); 
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• Para obter os preços correntes, assumiu-se o ano de 2012 como referência para a 

determinação dos índices dos restantes anos que permitem transformar preços 
constantes em preços correntes. Estes índices são criados de acordo com os valores de 
inflação adotados para cada ano da fase de construção (3,75% para 2011, 2,8% para 
2012 e 2% para 2013-2016, cenário fornecido pela EDP). Para o cálculo do índice utiliza-
se a equação: 

																																																			í:KFHB:ST = 	 í:KFHB: ∗ (T + F:ST)   (4.2) 

 
• Tendo todos os índices calculados, os preços correntes para cada tipo de investimento 

foram obtidos pela simples multiplicação dos preços já distribuídos pela razão entre o 
índice do respetivo ano e o índice do ano 2012. No Anexo A estão apresentados os 
preços correntes para os investimentos que serão utilizados para o cálculo do Cash Flow 
de Investimento; 
 

• As rubricas seguintes são os Proveitos e os Custos Operacionais. Nos Proveitos estão 
incluídas as receitas calculadas através dos Mercados de Eletricidade, Serviços de 
Sistema e Garantia de Potência e ainda o valor relativo ao “ganho do Douro” ao longo 
da exploração. Os Custos Operacionais, por sua vez, englobam os custos associados à 
O&M e Pessoal e ao Fundo do Tua; 
 

• A rubrica EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) é a 
diferença entre os Proveitos e os Custos Operacionais; 
 
 

• Para o cálculo das Amortizações foi considerado o critério de quotas constantes, o que 
significa que o valor a amortizar será́ dividido igualmente ao longo dos 75 anos de 
exploração do AHFT. O valor a amortizar corresponde à amortização dos investimentos 
realizados ao longo da fase de construção, exceto os investimentos na aquisição dos 
terrenos (não perdem valor ao longo dos anos); 
 

• Deduzindo as Amortizações ao EBITDA é possível obter uma nova rubrica, Earnings 
Before Interest and Taxes (EBIT), que corresponde ao resultado operacional do projeto. 
Ao EBIT será aplicada uma taxa de imposto, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas (IRC), dando origem a uma nova rubrica denominada EBIT*(1-taxa IRC). O 
valor considerado foi o valor de IRC aplicado em Portugal, ou seja, 25%; 
 

• Finalmente, o Cash Flow Total corresponde ao EBITDA deduzido do Cash Flow de 
Investimento e do imposto, que se calculou como EBIT*(1-taxa IRC); 
 

 

4.3.1. Valor Atual Líquido (VAL) 
 

O VAL trata-se de um indicador económico cujo o propósito passa por avaliar a viabilidade 

de projetos de investimento através do cálculo do valor atual de todos os seus Cash Flows. 

Sendo que valor atual representa o valor presente de um determinado montante a obter no 

futuro. Um projeto de investimento apenas gera Cash Flow no futuro, sendo por esta razão 

necessário atualizar o valor do Cash Flows para cada ano e compará-los com o valor do 
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investimento. Se o valor correspondente ao investimento for inferir ao valor atual dos Cash 

Flows, o VAL é positivo e o projeto apresenta rentabilidade. O VAL pode ser calculado a partir 

da equação (4.3) [19]: 

 

																																													VWX = ∑ Z[\
(TSF)\

:
\]T                               (4.3) 

Onde: 
• ^_̀  – Cash Flow no ano k (k€); 
• n – Período (ano); 
• i – Taxa de atualização (%). 

 

Ao valor n estão associados 84 anos, sendo considerandos os anos tanto da fase de 

construção como da fase de exploração (9 anos de fase de construção e 75 anos de exploração). 

Através da equação representada (Equação 4.3) todos os Cash Flows estão a ser transportados 

para 2008, o primeiro ano da fase de construção do AHFT. Houve então necessidade de se 

atualizar o VAL para Julho de 2013, altura em que este estudo terminará e que dessa forma 

permitirá ter valores relativos a essa mesma altura. Para que tal seja conseguido, foi utilizada 

a equação 4.4 para a atualização do VAL, sendo que o período entre o início de 2008 e Julho 

de 2013 é o equivalente a 5,5 anos [19]. 

 

																																														VWXabG_deT> = VWX ∗ (T + F)f,f     (4.4) 

Onde: 
• hijklm_#no'	-	Valor atualizado líquido para julho de 2013;	
• hij	-	Valor atualizado líquido;	
• q - Taxa de atualização. 

 

Para a atualização dos Cash Flows futuros é necessário utilizar a taxa de atualização, 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) ou custo médio ponderado de capital, que consiste 

na taxa de rentabilidade mínima exigida para que um projeto de investimento possa avançar. 

Para o seu cálculo é tida em conta a média ponderada dos capitais (próprios e alheios) da 

empresa investidora. Em suma, o WACC consiste no retorno exigido pelos acionistas da 

empresa, para que o investimento seja aceite, e pelos credores, para que o seu financiamento 

se torne atrativo. O mesmo pode ser calculado de acordo com a equação (4.5). 

 

																																							rWZZ = s

(sSt)
∗ uB +

t

(sSt)
∗ uK ∗ (T − vH)                 (4.5) 

 

Onde: 
• E - Valor de mercado do custo de capital próprio (%); 
• D - Valor de mercado do custo da dívida (%); 
• wx - Rentabilidade esperada pelos acionistas (%); 
• wy - Taxa média de juro da dívida (%); 
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 • z{ - Taxa marginal de imposto (%). 

 

O valor de WACC para o AHFT, por questões de confidencialidade, não é conhecido.  

o valor da taxa de atualização terá influência no valor do VAL e, consequentemente, na 

viabilidade económica do projeto. Quanto menor a taxa de atualização, maior o valor do VAL 

e maior a probabilidade de o projeto ser economicamente viável, posto isto, para as simulações 

que se seguem foi considerado um cenário favorável, correspondendo a uma taxa de 

atualização de 7,5%. 

 

 

4.3.2. Taxa Interna de Rentabilidade (TIR)  
 

Este indicador económico estima uma taxa de rentabilidade equivalente remuneração do 

capital que se obtém ao aplicar a equação: 

 

   ∑ Z[\
(TSF)\

= e:
\]T 				 	 																										(4.6)	

	
A TIR obtida para o AHFT, aplicando a equação 4.6, foi de 7,8 %. Tendo apenas este 

indicador em consideração, pode afirmar-se que o projeto de investimento em estudo seria 

economicamente viável caso a TIR fosse superior ao WACC nominal após impostos, o que 

significa que AHFT seria capaz de gerar rentabilidade acima do custo de oportunidade do 

capital. Caso isto não sucedesse, os credores e acionistas não avançariam com o projeto, pois 

representaria um risco muito elevado. 

Comparando apenas o valor de WACC 7,5% com a TIR obtida de 7,8%, poderia concluir-se 

que o AHFT representa um investimento viável, que iria cobrir o investimento e gerar ainda 

excedente financeiro. 

 

 

4.4. Análise de Risco 
 

Como já foi referido anteriormente, antes da tomada de decisão de investimento num 

projeto é essencial fazer uma análise de risco, desta forma é possível amenizar ou evitar 

consequências resultantes da incerteza, ambiguidade e variabilidade dos vários fatores de risco 

associados ao projeto.  

Para a realização de uma análise de risco quantitativa é necessário atribuir valores 

numéricos aos riscos identificados e que podem utilizar dados empíricos ou quantificar as 

apreciações qualitativas do projeto. Neste caso, serão avaliados os dados empíricos e para isso 

será utilizado um método matemático - Simulação de Monte Carlo (SMC). Através deste método 
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será possível ver os resultados possíveis das decisões tomadas e avaliar o impacto em termos 

de risco, possibilitando a tomada de decisão em situações de incerteza.  

 

A SMC efetua a análise de risco por meio da construção de modelos de possíveis resultados, 

substituindo com um intervalo de valores – uma distribuição de probabilidade – o fator com 

incerteza inerente. De seguida, calcula os resultados repetidamente, cada uma das vezes com 

outro conjunto de valores aleatórios gerados por funções de probabilidades. Dependendo do 

número de incertezas e dos intervalos especificados uma SMC pode ter milhares ou dezenas de 

milhares de recálculos antes de terminar.  

 

Ao usar distribuições de probabilidade, as variáveis podem apresentar diferentes 

probabilidades de ocorrência de diferentes resultados. As distribuições de probabilidade 

representam uma forma muito mais realista de descrever incerteza em variáveis de análises de 

risco. Distribuições de probabilidade como a Normal, Triangular, Lognormal, Uniforme, entre 

outras são algumas das distribuições mais utilizadas neste tipo de análise. 

 

Para a análise da influência, na exploração do aproveitamento hidroelétrico, que terão 

alguns fatores, nomeadamente, o Mercado de Eletricidade e a flutuação dos preços, a 

volatilidade da hidrologia, recebimento ou não do incentivo de garantia de potência e 

remuneração pela garantia de serviços de sistema terá sido atribuída a cada um deles uma 

distribuição de probabilidade e depois, através da SMC, analisar os vários valores de VAL 

obtidos, resultantes dos diferentes cenários criados. 

Para este caso de estudo foram criados vários cenários possíveis, selecionadas as 

distribuições de probabilidade que melhor os descrevem e depois de aplicadas na folha de excel 

foram realizadas as respetivas SMC. Para cada uma das simulações foram efetuadas 5000 

iterações, cada uma delas referente a 75 anos de exploração do AHFT, totalizando 375 mil 

valores possíveis. Ao optar por número tão elevado de iterações é garantido um caráter de 

aleatoriedade visto que não existem valores genuinamente aleatórios, apenas quase-aleatórios. 

 

 
Tabela 4.1 – Tabela com os diferentes cenários criados. 
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Com a exceção das Receitas que entram sempre como input na SMC, as restantes variáveis, 

tirando no cenário que lhe está associado, serão mantidas constantes: 

 
• Taxa de crescimento dos preços de mercado – 3% 
• Incentivo de garantia de potência - 3276 k€ 
• Remuneração pela garantia de serviços de sistema – 20% das receitas anuais 

• Investimentos - corresponderão à distribuição prevista (tabela x, ANEXO y) 
 

 

4.4.1. Cenário 1: Receitas em Mercado 
 

No primeiro cenário do caso de estudo do projeto do AHFT escolheram-se as receitas 

líquidas obtidas nos Mercados de Eletricidade como entradas da SMC, tendo sido escolhida uma 

distribuição de probabilidades Lognormal para sortear as receitas. A opção por este tipo de 

distribuição deve-se ao facto de as receitas obtidas para os 40 anos de registos de afluências 

existente seguirem uma distribuição deste tipo [19]. As receitas usadas neste cenário serão as 

mesmas utilizadas para os cenários seguintes. 

 

Posto isto, em cada iteração vão ser escolhidos 75 do conjunto de valores possíveis para 

as receitas (continuam a ser afetadas da taxa de crescimento dos preços de mercado, neste 

cenário mantida a 3%) e vão ser calculadas novamente todas as rubricas descritas atrás, 

obtendo-se um Cash Flow Total a cada iteração.  

A partir daqui será calculado novamente o VAL do projeto, atualizado para julho de 2013, 

resultando desta simulação 5000 valores para o VAL. O histograma dos resultados obtidos está 

apresentado na Figura 4.5. 

 

 
 

Figura 4.8 - Histograma com os valores do VAL obtidos para o cenário 1. 
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Para aferir a viabilidade de exploração do AHFT tendo em conta apenas as receitas é 

importante determinar a probabilidade de obter um VAL positivo, obtendo-se para este cenário 

uma probabilidade de VAL superior a 0 de 98,62 % um valor bastante satisfatório para os 

investidores.  

Os resultados obtidos nesta simulação foram muito otimistas, no entanto é de ressalvar 

que os valores utilizados para o cálculo dos Cash Flows e consequentemente para a simulação 

não correspondem a valores reais.  

 

 

4.4.2. Cenário 2: Incentivo de garantia de potência 
 

O valor a receber de incentivo ao investimento para o AHFT no ano de 2013 considerado 

foi de 3276 k€, valor este que segundo o quadro legislativo atual seria mantido constante 

durante 10 anos, no entanto, como já foi referido devido à instabilidade económica e 

consequente variabilidade regulatória, optou-se por também avaliar a viabilidade económica 

do projeto para um cenário em que a remuneração associada ao investimento seria cortada, 

passando a ser 0€. Para isso, na folha de excel, na rubrica relativa à garantia de potência que 

correspondente ao primeiro ano de exploração, 2013, foi gerada uma variável binária (retorna 

0 ou 1) que define se existirá ou não garantia de potência nos 10 anos seguintes. Isto significa 

que a distribuição de probabilidade selecionada neste caso foi a distribuição Uniforme (todos 

os valores têm probabilidade igual de ocorrência sendo apenas definido valor mínimo e o 

máximo desejado).  

Ao iniciar a SMC, enquanto são selecionados 75 valores do conjunto de valores possíveis 

para as receitas, em cada iteração, o excel atualiza todas as células, gerando uma nova variável 

binária, resultando 5000 valores do VAL, representados na Figura 4.6. 

 

 
 

Figura 4.9 - Histograma com os valores do VAL obtidos para o cenário 2. 
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Em relação à probabilidade do VAL ser negativo podemos verificar pelo histograma que é 

reduzida, no entanto é superior à obtida no primeiro cenário, obtendo-se 4,24 % o que implica 

uma probabilidade de sucesso do investimento de 95,60 %, um resultado também bastante 

favorável. Tendo em conta os volumes de capital associados aos aproveitamentos hidroelétricos 

no geral, o valor associado ao incentivo à garantia de potência, não sendo tão elevado como 

muitos outros, acabará por não ter tanta expressão numa análise à viabilidade do investimento 

no aproveitamento.  

 

 

4.4.3. Cenário 3: Remuneração pela garantia de serviços de 
sistema 
 

Uma vez que existe um intervalo associado à valia dos serviços de potência, neste cenário 

optou-se por fazer uma simulação para diferentes valores percentuais de remuneração dos 

serviços de garantia de potência.  

Para representar esta variável a distribuição de probabilidade escolhida foi a distribuição 

Triangular, uma distribuição cujos parâmetros são o os valores mínimo, mais provável e 

máximo, sendo que os valores ao redor do valor mais provável têm maior probabilidade de 

ocorrer.  

 
 

Figura 4.10 - Distribuição de probabilidade triangular. 

Os parâmetros selecionados foram então: 
• Mínimo: 0 
• Mais provável: 0,2 
• Máximo: 0,4 

 

Em termos práticos estes parâmetros significam que a remuneração pela garantia de 

serviços de sistema pode corresponder no máximo a uma valia de 40%, da sua produtividade 

anual (valor muito otimista não estando sequer previsto no PNBEPH) e no mínimo a 0% da sua 

produtividade anual, sendo 20% a valia mais provável da remuneração. 



    

 

91 

Tal como foi explicado no cenário anterior, a cada iteração da SMC a variável retornará 

um valor que segue a distribuição triangular com os parâmetros descriminados, obtendo-se no 

final da simulação 5000 valores de VAL (Figura 4.8). 

 

 
 

Figura 4.11 - Histograma com os valores do VAL obtidos para o cenário 3. 

A probabilidade do VAL ser negativo é apenas de 1,38%, tal como no primeiro caso, 

representando novamente o resultado muito favorável aos olhos dos investidores. No entanto, 

a decisão de investir num aproveitamento hidroelétrico deve ser tomada avaliando muitas mais 

variáveis. 

 

 

4.4.4. Cenário 4: Taxa de crescimento dos preços de mercado 
 

Neste quarto cenário, a variável em estudo é a taxa de crescimento do preço dos 

mercados, taxa esta que pesará nos valores obtidos em cada ano para as receitas em mercados 

de eletricidade e para o ganho Douro (e não a inflação).  

Inicialmente, a EDP forneceu um cenário de 3%, no entanto com o intuito de tentar 

interpretar o peso desta taxa na análise de viabilidade do projeto, elegeu-se novamente a 

distribuição triangular para a descrever.  

Para isso, foram selecionados os seguintes parâmetros: 
• Mínimo: 0% 
• Mais provável: 3% 
• Máximo: 6% 

 

Depois de realizada a SMC para estes parâmetros descritos obteve-se o seguinte histograma 

com os respetivos valores do VAL (Figura 4.9).  
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Figura 4.12 - Histograma com os valores do VAL obtidos para o cenário 4. 

Os resultados deste cenário já não são tão promissores comos os restantes, havendo uma 

probabilidade do VAL ser negativo de 35,32%. Tal como as receitas a taxa de crescimento dos 

preços de mercado será uma variável que terá muito peso no VAL, podendo a sua variação 

representar um risco muito mais elevado do que as variáveis testadas no cenário 2 e 3. 

 
 
4.4.5. Cenário 5: Variação dos Investimentos 

 

Os valores dos investimentos realizados foram distribuídos segundo uma calendarização 

fornecida pela EDP (como os investimentos realizados na fase de construção estão a preços 

constantes de 2012, terão que ser convertidos para preços correntes tendo para isso sido 

aplicadas taxas de inflação para 2011, e 2012, 3,75% e 2,80% respetivamente, bem como uma 

projeção de 2,0% a partir de 2013) [19]. No entanto, como foi referido nos “Riscos de Projeto” 

existem milhares de cenários possíveis, e alguns deles muito prováveis, que poderão acontecer 

e muito facilmente levar ao deslizamento do investimento. Neste cenário será simulada uma 

variação do investimento de -5%, isto é, o investimento real corresponder a menos 5% do 

previsto na calendarização (situação muito pouco provável na vida real) e +10%, o investimento 

corresponder a 110%, mais 10% do que o previsto (cenário proposto pela EDP). Para a 

implementação deste cenário a distribuição de probabilidade a utilizar será a distribuição 

Uniforme, resultando o seguinte histograma (Figura 4.10): 
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Figura 4.13 - Histograma com os valores do VAL obtidos para o cenário 5. 

 

Desta simulação resultou então uma probabilidade do VAL<0 de apenas 10%, um valor 

bastante simpático, mas irreal visto que a probabilidade de os investimentos corresponderem 

a 95% do calculado previamente é quase nula. A título de curiosidade, foi feita uma simulação 

para um intervalo entre 95% e 130% e os resultados não foram tão animadores, tendo-se obtido 

uma probabilidade do VAL ser negativo de 52%. 

 

 
4.4.6. Cenário 6: Simulação dos 5 cenários em simultâneo 

 

Na simulação de Monte Carlo, é possível modelar relações interdependentes entre as 

variáveis de input, o que representa uma grande mais valia para fins de exatidão, para tal como 

na realidade, simular vários cenários em simultâneo. Por isso é que para esta última SMC se 

optou por juntar todos os cenários em cima simulados e criar um cenário que engloba todas as 

distribuições que os representam descritos (Tabela 4.2).  
 

Tabela 4.2– Distribuições de probabilidade escolhidas para cada variável. 

 



 

 

 

94  Riscos Associados à Produção Hídrica 

 
Resultando o seguinte conjunto de valores do VAL (Figura 4.11): 

 

 

 
Figura 4.14 - Histograma com os valores do VAL obtidos para o cenário 6. 

 

Deste conjunto de 5000 valores, 1985 são negativos o que representa uma probabilidade 

de obter um VAL<0 de 40%. 
 

Tabela 4.3- Resultados da probabilidade do VAL<0 para todos os cenários. 

 

 

Ao simular uma situação mais próxima da realidade, onde existem vários fatores de risco 

em simultâneo, podemos verificar que tal como era de esperar a probabilidade do VAL ser 

negativo aumentou substancialmente.



 

 

Capítulo 5  

 
5.1. Conclusões 

 

 
Numa época em que a sustentabilidade e as energias limpas e renováveis são o centro de 

todas as atenções, a energia hidroelétrica assume um papel fundamental. 

A água, fonte de vida, está presente em todas atividades humanas e é um dos principais 

meios para se obter energia limpa e renovável, o que justifica plenamente os investimentos 

nesta área.  

No entanto, a irregularidade das precipitações aconselha e obriga à realização de obras 

hidráulicas para a gestão dos recursos hídricos, sem as quais qualquer atividade racional é 

impossível. Infelizmente, o custo destas obras é avultado e os seus impactos não deixam de ser 

sensíveis (embora às vezes sejam empolados com fins inconfessáveis), o que obriga a critérios 

muito rigorosos em termos de análise de investimento. 

Os riscos associados à construção e exploração destes aproveitamentos são muito diversos 

e complexos como ficou patente na análise efetuada no Capítulo 4 deste trabalho.  

A tentativa de conjugação e satisfação dos diversos fatores conduz a soluções que são 

quase sempre verdadeiras caricaturas daquilo que seria tecnicamente possível e exigível! 

É fundamental uma definição de prioridades e de hierarquias dos valores em causa, sem o 

que, os resultados finais serão sempre uma amostra pálida do que deveriam ser! 

No sentido de ir ao encontro das políticas energéticas a cumprir até 2020, Portugal tem, 

ao longo desta década, vindo a investir em aproveitamentos hidroelétricos com o intuito de 

diminuir as emissões de CO# e fatura energética externa, uma redução no período de 

funcionamento das centrais térmicas e consequente uma menor importação de combustíveis 

fósseis. 

Neste sentido, o Aproveitamento Hidroelétrico de Foz Tua (AHFT) veio explorar uma parte 

do potencial hídrico do país, particularmente da Bacia Hidrográfica do Douro. Como se trata 

de um aproveitamento reversível, este terá a capacidade de bombar água da albufeira de 

jusante para a albufeira de montante nas horas de vazio, permitindo usar eficientemente o 
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excesso de produção eólica, armazenando energia nas horas de vazio para posterior 

turbinamento nas horas de ponta, podendo responder com rapidez a eventuais variações 

significativas de carga e gerando mais receitas do que conseguiria caso fosse um 

aproveitamento sem reversibilidade.  

Relativamente, à análise técnica, uma vez que o AHFT se situa no limiar do Alto Douro 

Vinhateiro, com o intuito de reduzir ao máximo o impacto no valor paisagístico da parte desta 

região onde o AHFT está implantado, recorreu-se ao Arquiteto Souto Moura para reformular o 

projeto inicial do edifício da central hidroelétrica e da subestação, resultando deste novo 

projeto o enterramento de praticamente todos os edifícios que ficariam à superfície com a 

exceção da subestação, que ficará numa plataforma ao nível da ponte rodoviária Edgar 

Cardoso. 

A central hidroelétrica do AHFT é constituída por dois grupos geradores (turbina-bomba e 

alternador-motor) que, alterando o sentido de rotação da máquina, podem funcionar tanto em 

modo de turbinamento como em modo de bombagem. A turbina-bomba de cada um dos grupos 

geradores é do tipo Francis reversível. Devido à opção de subdividir o caudal para cada um dos 

grupos, foi necessário o dobro de certas estruturas civis e equipamentos: circuitos hidráulicos 

(tomada de água, túnel de adução e restituição), sistemas de desafogamento da roda, sistemas 

de excitação, sistemas de regulação de velocidade e transformadores de grupo. 

No estudo dos riscos associados à produção hídrica, estes foram divididos em dois grandes 

grupos, os riscos de projeto e os riscos de exploração. Em relação aos riscos de projeto, segundo 

o aconselhamento dos profissionais da área de risco da EDP optou-se por dividir em função da 

dos sete diferentes aspetos mais relevantes na conceção, planeamento e execução do mesmo: 

riscos públicos, sociais e individuais, Documentação de projeto, riscos regulatórios/políticos, 

gestão de projeto, riscos contratuais, fornecimento/transporte de materiais, equipamentos e 

sistemas e, finalmente, execução dos trabalhos, para a generalidade dos aproveitamentos 

hidroelétricos, e depois enfatizando os riscos enfrentados associados ao AHFT (condicionantes 

da DIA). 

Para a análise dos riscos de negócio, associados à fase posterior à construção do 

aproveitamento, depois de uma contextualização teórica, onde foi feito o levantamento dos 

principais fatores que podem vir a representar elevados riscos, nomeadamente, o Mercado de 

Eletricidade e a flutuação dos preços, a volatilidade da hidrologia, recebimento ou não do 

incentivo de garantia de potência e remuneração pela garantia de serviços de sistema, foi 

realizada uma SMC com o objetivo de identificar os riscos com mais expressão na análise de 

viabilidade do investimento. Desta simulação conclui-se que ao ter em conta apenas um fator 

é impossível averiguar se é viável o investimento ou não, uma vez que as perspetivas eram 

muito otimistas, o que não corresponde à realidade, no entanto a partir do momento em que 

se começam a cruzar as diferentes variáveis começam a surgir resultados mais realistas e que 

podem vir a ser decisivos na tomada de decisão. 
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Com este trabalho é possível concluir que apesar de serem do conhecimento geral todas 

as vantagens associadas aos aproveitamentos hidroelétricos, a decisão de investir e as 

características do aproveitamento acabam por ser moldadas por todas as condicionantes 

impostas (a nível ambiental, social e económico), o que no caso de Foz Tua implicou grandes 

repercussões nas receitas, por exemplo com a alteração da cota, reduzindo fortemente as 

potencialidades deste aproveitamento.  

 

 
 
5.2. Trabalhos Futuros 

 

 

Depois de concluído este trabalho e considerando todas as simplificações feitas no seu 

desenvolvimento procurou-se perceber de que forma é que os resultados obtidos poderiam ser 

mais precisos. 

Para a avaliação económica do projeto do AHFT, que foi utilizada para a realização da 

análise de risco, foi feita a comparação entre o valor da TIR obtido com o WACC assumido pela 

EDP numa apresentação aos seus investidores, e uma vez que a TIR deu superior ao WACC o 

AHFT avançou, encontrando-se em funcionamento neste momento, no entanto, caso o WACC 

fosse conhecido poderia ter sido feita uma análise mais aprofundada. 

Na análise de risco efetuada, poderiam juntar-se novas variáveis como entrada, tal como, 

a taxa de inflação e fazer variar de forma de diferente as variáveis já estudadas neste trabalho, 

de modo a compreender melhor qual a influência de cada variável no estudo da viabilidade 

deste tipo de empreendimentos. 

 

Relativamente, aos trabalhos futuros a desenvolver no campo da hidroeletricidade, parece 

claro que é cada vez mais difícil a aposta na realização de novos empreendimentos, pelo que 

a prioridade nacional deve passar pela requalificação de inúmeros empreendimentos já 

existentes, com décadas de funcionamento e que podem ver a sua eficiência muito melhorada, 

nomeadamente, com a introdução da bombagem. 
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Anexos 
 

Os valores presentes nos seguintes anexos correspondem aos resultados obtidos no 

cenário 6. 

 

Anexo A – Investimentos, Pagamentos e Proveitos 

 

Na Tabela A.1 à Tabela A.7 estão especificados os investimentos, pagamentos e proveitos 

ao longo da fase de construção e da fase de exploração. 

 
 

Tabela A.1 – Resultados dos Investimentos, pagamentos e proveitos entre 2008 e 2016. 

 

 
Tabela A.2 - Resultados dos Investimentos, pagamentos e proveitos entre 2017 e 2029 (continuação). 
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Tabela A.3 - Resultados dos Investimentos, pagamentos e proveitos entre 2030 e 2042 (continuação). 

 

 
 

Tabela A.4 - Resultados dos Investimentos, pagamentos e proveitos entre 2043 e 2055 (continuação). 

 

 
 

Tabela A.5 - Resultados dos Investimentos, pagamentos e proveitos entre 2056 e 2068 (continuação). 
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Tabela A.6 - Resultados dos Investimentos, pagamentos e proveitos entre 2069 e 2081 (continuação). 

 

 

 

 
Tabela A.7 - Resultados dos Investimentos, pagamentos e proveitos entre 2082 e 2091 (continuação). 
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Anexo B – Distribuição dos Investimentos 
 

Na Tabela B.1 encontra-se a calendarização para a distribuição de investimentos, 

fornecido pela EDP para o cálculo de preços constantes.  

 

 

Tabela B.1 - Calendarização para distribuição dos investimentos, tendo em conta a variável aleatória 
[0,95 ; 1,1]. 

 

 

Tabela B.2 - Investimentos distribuídos de acordo com a calendarização fornecida. 

 

 
Tabela B.3 – Índices para cálculo dos preços correntes 
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Anexo C - Análise Financeira  
 

Na Tabela C.1 até à Tabela C.7 estão discriminados os cálculos das rubricas da análise 

financeira ao longo do tempo de vida útil do projeto, para que sobre estes cálculos possa ser 

feita a SMC.  

 

Tabela C.1 - Resultados da Análise Financeira do ano -9 ao ano -1. 

 

 

 

Tabela C.2 - Resultados da Análise Financeira do ano 0 ao ano 12 (continuação). 

 

 
Tabela C.3 - Resultados da Análise Financeira do ano 13 ao ano 25 (continuação). 

 

 



 

 

 

108  Anexos 

 

Tabela C.4 - Resultados da Análise Financeira do ano 26 ao ano 38 (continuação). 

 

 

 
Tabela C.5 - Resultados da Análise Financeira do ano 39 ao ano 51 (continuação). 

 

 

 
Tabela C.6 - Resultados da Análise Financeira do ano 52 ao ano 64 (continuação). 

 

 

 
Tabela C.7 - Resultados da Análise Financeira do ano 65 ao ano 74 (continuação). 

 


