
Resumo 

 

O projecto desenvolvido foi proposto pela PROEF (empresa que pertence ao grupo 

Eurico Ferreira, localizado na Trofa). A empresa começou recentemente a investir na 

área das energias renováveis. 

Actualmente a PROEF possui um parque eólico (parque eólico do Zibreiro), que se 

localiza no concelho de torre de Moncorvo, mais precisamente na freguesia de Felgar, 

sendo constituído por quatro aerogeradores assíncronos de 2MW. 

A PROEF tem como objectivo expandir os seus investimentos em parques eólicos, para 

isso necessita de uma maneira eficiente e simples de manusear os dados fornecidos 

pelo SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) do seu parque e dos parques 

que futuramente irá construir. 

Para simplificar e organizar esses procedimentos, foi proposto o desenvolvimento de 

uma plataforma de simples acesso, com a finalidade de gerar relatórios com a 

facturação da energia vendida mensalmente e permitir que esses mesmos dados 

possam vir a ser consultados no futuro. 

O programa desenvolvido está adequado para gerar relatórios de facturação para 

qualquer parque eólico localizado em Portugal, encontrando‐se abrangido pelo 

Decreto‐Lei 339 de 29 de Dezembro de 2001 e também pelo Decreto‐Lei 225 de 31 de 

Maio de 2007. 

A outra parte do trabalho proposto consiste em procurar soluções para minimizar a 

injecção de energia reactiva por parte dos cabos de média tensão durante as horas de 

vazio no parque eólico do Zibreiro. 

 

 

Abstract 

 

The development Project it was proposed by PROEF (Eurico Ferreira holding), the 

company began recently to invest in replaceable energy area. 



Actually, the PROEF has a eolic park( zibreiro eolic park), in moncorvo tower site, more 

exactly in felgar site, with four assincrono aerogenerators of 2MW, but your objective in 

future, is to have more eolic parks in nacional land. 

For that it´s necessary to have a efficient and easy way to handle all figures supply by 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) from this eolic park and others 

futures eolics park to organize, and make easy procedures, it was propose a process 

development of easy access, with aim generate reports of the energy sold monthly, and 

with the possibility of this figures be observed in future. 

This programme is adequated to generate the bill energy reports to any other eolic park 

sited in Portugal and is under the law decree 339 of 29 December of 2001 and law 

decree 225 of 31 May of 2007. 

The other part of this work, is for solutions to minimize the reactive energy injection that 

came from medium cable tension during the unload hours in Zibreiro eolic park. 

 


