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Resumo 

Os Sistemas de Proteção, Comando e Controlo das subestações Alta Tensão/Média Tensão 

são sistemas que permitem proteger e controlar e, consequentemente, corrigir falhas e erros 

que possam vir a comprometer todo o Sistema Elétrico de Energia, sendo necessário manter a 

grande fiabilidade que a eles deve estar associada. Para isso, o departamento Manutenção de 

Subestações – Sistemas Porto utiliza várias ferramentas e aplicações que permitem auxiliar os 

seus colaboradores a garantir essa fiabilidade. 

Nesta dissertação são analisados os Sistemas de Proteção, Comando e Controlo de forma a 

adquirir conhecimento dos seus equipamentos e qual a sua função no sistema. Posteriormente, 

é efetuada uma análise a todo o tipo de aplicações de cadastro de incidentes e equipamento 

para que se identifique quais delas são as mais problemáticas em particular para o 

departamento Manutenção de Subestações – Sistemas Porto. Tendo por base essa análise, é 

então desenvolvido um novo sistema de informação, que terá todas as funcionalidades das 

aplicações consideradas mais problemáticas, como também o acréscimo de pequenas 

funcionalidades que se pense ser necessárias. Por fim é realizada uma proposta de uma possível 

implementação de manutenções centradas em confiabilidade (RCM) no sistema de informação 

desenvolvida, desde a análise até à proposta de solução a nível de base de dados.  

Com a presente dissertação pretende-se avaliar os processos e ferramentas utilizadas pelo 

departamento para o registo e consulta de informação e implementar potenciais melhorias 

identificadas. 

Com base no trabalho desenvolvido neste projeto, é possível aos colaboradores do 

departamento Manutenção de Subestações – Sistemas Porto utilizarem uma aplicação que 

permite ter um registo de informação mais eficiente e consequentemente terem uma base 

sustentada para começarem a implementar o RCM no sistema de informação desenvolvido.  

 

Palavras-chave: Sistema de Informação, Sistemas de Proteção, Comando e Controlo, 

Manutenções centradas em confiabilidade. 
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Abstract 

The Protection Systems, Command and Control substations High Voltage / Medium 

Voltage are systems that allow you to protect and control and hence correct flaws and errors 

that could compromise the entire Electrical Power System, and they need to maintain large 

reliability that they should be associated. For this, the Department Manutenção de 

Subestações – Sistemas Porto uses various tools and applications that allow their employees to 

help ensure this reliability.  

This dissertation analyzed the Protection Systems, Command and Control in order to 

gain knowledge of your equipment and what is its function in the system. Subsequently, an 

analysis is performed to all kinds of registry of incidents and equipment for applications that 

identifies which ones are the most problematic in particular for Department Manutenção de 

Subestações – Sistemas Porto. Based on this analysis, is then developed a new information 

system, which will have all the functionality of the applications considered more problematic, 

as well as adding small features that are thought to be necessary. Finally a proposal for a 

possible implementation of reliability centered maintenance (RCM) in the information system 

developed from the analysis to the proposed solution in terms of the database is presented. 

With this thesis aims to assess the processes and tools used by the department for 

registration and query information and implement potential improvements identified.  

Based on the work of this project, it is possible for employees of the Department 

Manutenção de Subestações – Sistemas Porto using an application to have a record of more 

efficient information and therefore have a sustained basis to begin to implement the RCM in 

the information system developed.  

 

Keywords: Information System, Protection Systems, Command and Control, Reliability 

centered maintenance. 
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Capítulo 1 

Introdução 

A energia elétrica é, atualmente, um bem público indispensável ao crescimento económico 

dos países e do desenvolvimento social. O consumo desta está diretamente ligado ao aumento 

da qualidade de vida dos cidadãos, uma vez que cada vez mais a qualidade de vida das pessoas 

e a utilização de produtos tecnológicos assumem uma importância crescente. 

Por consequência disso, a fiabilidade do Sistema Elétrico de Energia é essencial e tem de 

superar a maior percentagem possível de falhas e defeitos que ocorrem, uma vez que é 

inconcebível nos dias de hoje as pessoas viverem sem energia elétrica. 

Aliado a essa fiabilidade do SEE, está a fiabilidade dos Sistemas de Proteção, Comando e 

Controlo. Estes estão responsáveis por proteger o SEE de qualquer erro humano que possa 

acontecer, bem como repor o estado normal de funcionamento do SEE, através de funções de 

automatismo. 

A entidade responsável pelo correto funcionamento dos SPCC é a EDP Distribuição, que está 

responsável por planear, construir, operar e manter a Rede Nacional de Distribuição de 

Eletricidade, cumprir o Regulamento de Qualidade de Serviço e de outros requisitos 

regulatórios, bem como fornecer serviços aos Comercializadores [1].  

De forma a cumprir com os propósitos anteriormente mencionados, a EDP Distribuição 

utiliza ferramentas e processos cuja finalidade é simplificar e facilitar algum do trabalho que 

é necessário realizar de forma a assegurar a confiança do SEE. 

1.1 - Enquadramento 

A presente Dissertação foi proposta pelo Departamento MNSE-STPRT – Sistemas Porto, 

pertencente à EDP Distribuição (figura 1.1), que é responsável pela operação e manutenção 

dos SPCC da zona Norte. Os trabalhos associados foram realizados nas instalações desta, em 

Vila Nova de Gaia.  
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Figura 1.1 – Posicionamento do Departamento na organização EDP. 

No âmbito das atividades do departamento, é fundamental o registo de toda a informação 

associada ao cadastro de equipamentos de forma a se ter uma imagem atualizada em cada 

instante dos sistemas ativos. Adicionalmente, no sentido de suportar a implementação da 

Gestão de Ativos e de novas metodologias de manutenção, torna-se fundamental o registo de 

informação útil para conhecimento dos equipamentos, como, por exemplo, o registo histórico 

de avarias. 

Atualmente, o departamento é constituído por cerca de 20 colaboradores que utilizam 

várias ferramentas para o registo de dados, o que faz com que exista informação complementar 

por vezes separada causando perda de eficiência e dificuldade de utilização. Por outro lado, 

as ferramentas atualmente existentes ainda não suportam plenamente a implementação da 

gestão de ativos1 (gerir todo o ciclo de vida de um ativo, desde a sua aquisição até ser abatido), 

objetivo esse que o Departamento quer implementar num futuro próximo. 

1.2 - Objetivos 

Com esta dissertação pretende-se avaliar os processos e ferramentas utilizadas pelo 

departamento para o registo e consulta de informação e compará-las às melhores práticas da 

área. Neste sentido, com esta dissertação será necessário estudar as atividades associadas à 

Operação e Manutenção de SPCC e definir e implementar potenciais melhorias identificadas. 

Pretende-se com esta dissertação facilitar o trabalho dos colaboradores do Departamento, 

de forma a algumas tarefas necessárias fossem realizadas de forma mais simples e menos 

demorada, melhorando processos e contribuindo para a eficiência operacional. 

                                                 
1 Os ativos da MNSE-STPRT são maioritariamente IEDs, UCs, PCLs e Switch Routers. 
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1.3 - Estrutura do documento 

A dissertação encontra-se dividida em sete capítulos. O primeiro capítulo tem como 

objetivo apresentar o enquadramento e os objetivos que se esperam alcançar. É ainda efetuada 

uma descrição da estruturação da dissertação onde é apresentado um resumo de cada capítulo.  

O capítulo dois consiste na revisão de literatura dos Sistemas de Proteção, Comando e 

Controlo. É feita, primeiramente, uma descrição geral da composição das redes elétricas e das 

subestações. De seguida é feita ainda referência aos SPCC, explicando ainda as funções de 

proteção e automatismo existentes. 

No que toca ao capítulo três é realizada uma breve introdução aos Sistemas de Informação, 

onde estão resumidos os principais aspetos a ter em conta na criação de um SI. Para além disso, 

é feita uma breve descrição do Sistema atualmente implementado, bem como uma ideia geral 

do Sistema que é pretendido. 

Por sua vez, o capítulo quatro foca-se essencialmente na aplicação desenvolvida, onde são 

relatados todos os passos de planeamento e implementação que foram necessários para a 

criação do SI, que vão desde o levantamento de requisitos até à demonstração de resultados, 

passando pelo programa utilizado, segurança, diagrama de classes, HMI e casos de uso. 

Já no penúltimo capítulo é realizada uma proposta de implementação do RCM no sistema 

desenvolvido, começando por algumas alterações que seriam necessárias na base de dados 

deste. Neste capítulo ainda são enumeradas as fórmulas para o cálculo da previsão da próxima 

falha de um equipamento. 

Por último, o capítulo seis faz referência às principais conclusões, limitações e 

contribuições desta dissertação, bem como sugestões de possíveis trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Redes Elétricas e Subestações 

A evolução das sociedades modernas tem exigido uma evolução nos padrões de qualidade 

de fornecimento de energia. Por outro lado, o aumento do consumo leva a que a extensão e 

complexidade das redes de distribuição de energia aumentem. Deste modo, é cada vez mais 

importante a minimização da ocorrência de falhas e a mitigação das suas consequências. 

Estas falhas podem dever-se a inúmeros factos, entre os quais os seguintes [2]: 

 Avaria dos elementos que constituem a rede; 

 Defeitos ou incidentes: 

 De origem interna, isto é, sobretensões devidas a fenómenos de 

ressonância ou de abertura de circuitos elétricos em carga; 

 De origem externa, atmosférica (disrupções originadas pelo depósito de 

poeiras nos isoladores e nas cadeias de isoladores) ou mecânica (contacto 

de ramos/aves em linhas aéreas ou a rutura de cabos); 

 Momentâneos, que desaparecem por si num curto espaço de tempo; 

 Permanentes, em que é necessária intervenção de pessoal no local, uma 

vez que é exigida a reparação da rede. 

 Flutuações nos consumos verificados; 

 Trabalhos de manutenção, reparação ou extensão das redes de distribuição de 

energia; 

 Problemas nas alimentações, comunicações, falha dos equipamentos por avaria ou 

mau funcionamento. 

Para garantir a proteção de bens e pessoas durante essas falhas, é necessário haver 

comunicação permanente de forma a ser possível visualizar a informação atualizada da rede e 

possibilitar a operação remota dos diversos sistemas. 

2.1 - Subestações 

Uma subestação é uma instalação elétrica de alta potência (AT ou MT), em que vários 

equipamentos estão ligados entre si de forma a ser possível atuar na rede (proteger e controlar 

a rede, transformar tensões, entre outras). O seu principal objetivo é transformar energia 
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elétrica de alta para média tensão (e vice-versa). Estas estão divididas no parque de 

aparelhagem e na sala de comando.  

 

2.1.1 - Parque de Aparelhagem 

Um Parque de Aparelhagem é composto pelos constituintes que estão representados e 

identificados na imagem que se segue. 

 

 

Figura 2.1 – Exemplo de um esquema de uma Subestação [3]. 

 Transformadores de Tensão 

Um transformador de Tensão tem como funcionalidade transformar tensões reais em 

tensões bastante mais reduzidas, de modo a serem medidas pelos equipamentos de proteção, 

comando e controlo. Por exemplo, se o transformador tiver uma relação de transformação 

60000/100 volts e se estiverem 60000 volts no primário, no secundário do transformador surgem 

100 volts; 

 

 Descarregador de Sobretensão 

Um descarregador de Sobretensão serve de protetor relativamente ao excesso de tensão. 

Caso a tensão seja superior à tensão esperada (essa alteração pode dever-se, por exemplo, a 

descargas atmosféricas diretas nas linhas de alta tensão), o equipamento descarrega a tensão 

para o circuito terra; 

 

 Transformadores de Intensidade 

Os transformadores de Intensidade têm como funcionalidade transformar correntes reais 

em correntes bastante mais reduzidas, de forma a ser possível a medição por parte dos 

contadores e das unidades de proteção. Por exemplo, nos transformadores de intensidade que 

tenham uma relação de transformação 800/1 Ampére, quando no primário circulam 800 

Ampére, no secundário do transformador circula 1 Ampére; 
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 Linhas AT 

As linhas AT estabelecem a ligação elétrica entre as saídas de Subestações MAT/AT e 

algumas centrais de produção até às subestações AT/MT; 

 

 Disjuntores 

Os disjuntores servem de proteção a acontecimentos não desejados, como por exemplo as 

sobrecargas ou os curto-circuitos, de maneira a evitar que a ocorrência destes defeitos se 

tornem perigosos. Permitem também a manobra da rede (alteração da topologia de rede, por 

exemplo). 

 

 Seccionadores 

Um seccionador é um dispositivo de corte sem poder de corte em carga. Permitem o corte 

visível. Destina-se à abertura física de um circuito para ações de manutenção. Os seccionadores 

só devem abrir em vazio; 

 

 Isoladores 

Os isoladores servem, tal como o nome indica, para isolar um ou vários componentes da 

rede, de forma proteger as linhas do calor, da água, de forças mecânicas, como também evitar 

perdas; 

 

 Transformador de Potência 

O transformador de Potência é o equipamento mais caro de uma subestação. É através dele 

que é possível transformar bidireccionalmente entre AT e MT. Em certos casos, estes estão 

instalados no interior de um edifício, uma vez que também são aparelhos barulhentos que 

podem incomodar a população vizinha; 

 

2.1.2 -Edifício de Comando 

O edifício de Comando de uma subestação é o local onde se encontra instalado o 

equipamento principal de MT e os sistemas de alimentação e de comando e controlo. O SPCC 

permite comandar e supervisionar toda a subestação, quer no local ou à distância, através de 

funções de proteção e automatismo, que mais à frente neste documento irão ser 

resumidamente explicadas. 

Um edifício de comando é composto por vários armários, onde dentro de cada um estão 

instalados alguns equipamentos que permitem comandar e supervisionar toda a subestação [4]. 
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Figura 2.2 – Interior de um edifício de comando [3]. 

 Unidades de Proteção 

As Unidades de Proteção estão responsáveis por assegurar a proteção dos diversos painéis. 

São as responsáveis por fazer atuar os órgãos de corte ou nas tomadas do Transformador de 

Potência; 

 

 Contagens 

O armário de Contagens está responsável por garantir a disponibilização de todas as 

contagens de energia que passa pelos diversos órgãos da Subestação; 

 

 Posto de Comando Local 

O Posto de Comando Local é um computador que possibilita comandar localmente os órgãos 

da Subestação; 

 

 Comunicações 

O armário das telecomunicações é onde se encontra o equipamento responsável pela 

possibilidade de controlar Subestação remotamente, sem a presença física dos técnicos; 

 

 Serviço Auxiliar de Tensão Alternada 

Este armário é responsável pela alimentação das centrais de intrusão e incêndio, o PC e os 

diversos circuitos de comando e proteção; 

 

 Baterias 

As baterias servem para armazenamento de energia elétrica. São responsáveis por fornecer 

a energia necessária ao funcionamento do SPCC em caso de falta de tensão alternada nos 

retificadores; 
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 Retificador 

Armário onde está armazenado o equipamento que é responsável pelo carregamento das 

baterias; 

 

 Quadros de Média Tensão 

São os quadros onde estão interligados as linhas MT da rede de distribuição, que irão 

alimentar os Postos de Seccionamento e de Transformação da rede de distribuição nos centros 

de consumo. 

2.2 - Sistema de Proteção, Comando e Controlo 

O SPCC de uma rede elétrica tem um papel importantíssimo nos Sistemas Elétricos de 

Energia, uma vez que é através deles que é possível vigiar o funcionamento da rede, detetar a 

ocorrência de defeitos, limitar o impacto dessas situações, bem como promover uma 

Exploração segura, a qualidade e continuidade de serviço. 

Um SPCC é constituído por diversos módulos de processamento de informação, que 

devidamente interligados, lhes permite desempenhar funções inerentes à subestação. 

A arquitetura de uma subestação está divida nos três níveis hierárquicos que estão 

interligados entre si e que serão agora descritos: 

 

 Nível 0 

Processo (constituído pelos equipamentos primários AT/MT da subestação com os quais o 

SPCC interage);  

 

 Nível 1 

Unidade de painel/dispositivo eletrónico inteligente (IED) (constituído por várias unidades 

de painel, responsáveis pelo comando e controlo do processo);  

 

 Nível 2 

Unidade Central de Processamento (desempenha as funções relacionadas com o comando 

e controlo de toda a instalação no local e à distância). 

 

Os IED são ligados ao processo de forma a ser possível proteger elementos do sistema, 

fornecer dados de medição de grandezas elétricas, fornecer dados de medição do estado dos 

equipamentos e dispositivos da subestação, fornecer informações sobre eventos e alarmes no 

sistema elétrico e no sistema digital, efetuar monitoração de equipamentos e circuitos 

(transformadores, geradores, linhas de transmissão etc.) entre outras funcionalidades. 

À medida que os IED vão captando a informação do processo (correntes, tensões, 

temperatura, ocorrência de alarmes, etc.), estes vão guardando esses valores numa memória 

provisória de forma a ser possível a Unidade Central de Processamento fazer solicitações dessas 

informações, de forma a ser possível executar as funções de proteção, comando e controlo da 

subestação, de forma atualizada. 

As ligações entre o nível 0 e o nível 1 nas subestações a cargo da EDP ainda são feitas ponto-

a-ponto, ao passo que entre o nível 1 e 2 as ligações têm vindo a evoluir para redes LAN em 
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fibra ótica, apesar de ainda existirem subestações com ligações mais rudimentares (a fio), uma 

vez que a sua substituição iria ficar demasiado cara. 

 

 

Figura 2.3 – Comunicação entre os vários níveis de um SPCC nos Sistemas Clássicos [1]. 

 

 

Figura 2.4 – Comunicação entre os vários níveis de um SPCC nos Sistemas Numéricos [1]. 

2.2.1 -Sistemas de proteção 

Os sistemas de proteção têm vindo a evoluir com o passar do tempo. Os primeiros sistemas 

de proteção a serem utilizados foram os relés de proteção eletromecânicos, passando mais 

tarde para os relés de proteção eletrónicos (que englobam os relés de proteção estática e os 

relés de proteção digitais), e mais recentemente para os relés de proteção numéricos. Neste 

momento nas subestações a cargo da EDP coexistem os 3 tipos de sistemas de proteção 

existentes. 



 

Sistema de Proteção, Comando e Controlo 11 

11 

 

Na figura 2.5 é possível observar a evolução dos sistemas de proteção de uma forma mais 

esquemática. 

 

 

Figura 2.5 – Evolução dos Sistemas de Proteção, Comando e Controlo [3]. 

Para um SPCC conseguir cumprir com o seu propósito, os sistemas de proteção deverão ter 

as seguintes características [2] [3]: 

  

 Fiabilidade 

Garantir que o sistema de proteção irá estar sempre funcional, para que quando for 

necessário, o sistema funcione corretamente; 

 

 Seletividade  

Deparar a parte da rede que tem problemas, isto é, selecionar os equipamentos que podem 

continuar em funcionamento sempre que ocorrer uma falha, de modo a que a falha tenho o 

menor impacto possível no funcionamento do sistema. O que permite cumprir com a 

seletividade é a teleproteção e o facto de existirem proteções nos diversos painéis e níveis de 

tempo devidamente parametrizados; 

 

 Rapidez 

Responder o mais rápido possível quando houver uma falha, de forma a diminuir os efeitos 

da mesma; 

 

 Simplicidade 

O sistema de proteção ser o mais simples possível; 

 

 Economia 

Máxima proteção a um custo mínimo possível. Se for conveniente, gastar mais a curto prazo 

para que a longo prazo esse investimento inicial seja compensado; 
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 Sensibilidade 

O sistema ser capaz de detetar todas as situações onde haja defeito; 

 

 Coordenação 

Permitir a atuação das proteções a jusante e está relacionado com a seletividade. 

 

Estas características dos sistemas de proteção são importantes de forma a evitar que os 

defeitos tragam vários problemas na rede, entre as quais o aquecimento, a destruição 

provocada pelos arcos, explosão de disjuntores, esforços eletrodinâmicos, que podem levar os 

barramentos, suportes dos isoladores e os enrolamentos dos transformadores a ficarem 

deformados e danificados, perturbações nas linhas de telecomunicações e quedas de tensão. 

A análise do desempenho dos sistemas de proteção perante a ocorrência de incidentes é de 

importância determinante na deteção de anomalia. Essa análise só poderá ser efetuada a partir 

da existência de informações mais ou menos detalhadas dos acontecimentos. Essas informações 

poderão ser de dois tipos [5]: 

 

 Os registos cronológicos dos acontecimentos  

Fornecem uma descriminação adequada das informações associadas à atuação das 

diferentes proteções, o que permite efetuar a interpretação dos incidentes; 

 

 A osciloperturbografia 

É o instrumento mais adequado à análise dos incidentes, pois, além de nos dar a sequência 

no tempo da atuação das diversas proteções, permite-nos saber as formas de onda de todas as 

grandezas analógicas (corrente e tensão) e as transições de todos os sinais digitais (internos e 

externos). 

 

2.2.2 -Funções de proteção 

Em cada painel são utilizadas algumas funções de proteção para proteger a rede de 

qualquer falha que ocorra nesse local. 

Nas linhas AT, é utilizado como proteção principal a proteção Distância, que permite a 

deteção de defeitos entre fases e fase-terra. Ainda neste tipo de linhas pode ser utilizada a 

proteção diferencial como função principal ou complementar à de distância. 

Relativamente aos barramentos AT, aqui são utilizados as proteções de mínimo de tensão 

e mínimo de frequência. 

Nos transformadores, quer de AT, quer de MT, são utilizadas proteções de máximo de 

intensidade de forma a eliminarem os defeitos que ocorrem entre os barramentos AT e MT. É 

também utilizado uma proteção diferencial, que permite evitar avarias graves no 

transformador de potência. Ainda são utilizados, como proteção ao transformador, uma 

proteção de temperatura e as proteções próprias do transformador. 

Para os barramentos MT são utilizados proteções de máximo de intensidade homopolar, um 

detetor de terras resistentes que está protegido por um relé e ainda proteções de máximo e 

mínimo de tensão que limitam a tensão de forma a garantir a qualidade do serviço. 

Por fim, como proteção às linhas MT, é necessária a instalação de proteções de máximo de 

intensidade e máximo de intensidade homopolar direcional [5]. 
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 Proteção Distância 

Possibilita a deteção de defeitos entre fases e fase-terra, embora pouco resistivos, da 

ordem das dezenas de ohms. 

Com a medição da corrente e da tensão de uma linha, é possível calcular a impedância da 

linha. Quanto mais próximo esse valor for do eixo, mais grave é a falha ocorrida (tal como se 

pode ver na figura 2.6). A zona de normal funcionamento é a que está situada onde tem escrito 

“Ângulo de carga” na figura seguinte. 

 

 

Figura 2.6 – Diagrama que define o estado das linhas AT [1]. 

 Proteção diferencial 

São medidos os dois lados do transformador, da linha ou do que está a proteger e 

comparando esses dois valores é possível saber se há algum defeito ou anomalia; 

 

 Proteções de máximo e mínimo de tensão 

Definem-se valores máximos ou mínimos de tensão e se os valores reais ultrapassarem esses 

valores, há alguma anomalia, fazendo o deslastre nessas condições. Quando os valores voltarem 

aos normais, o serviço é posto novamente em funcionamento; 

 

 Proteção de mínimo de frequência 

Tal como as proteções de mínimo de tensão, é definido um valor mínimo de frequência e 

caso a frequência desça abaixo desse valor, algo não está a correr como o desejado, tendo um 

automatismo de deslastre/relastre seletivo associado. Quando os valores voltarem aos normais, 

o serviço é posto novamente em funcionamento. A sua atuação é instantânea, evitando ruturas 

do equilíbrio produção-consumo; 

 

 Proteção máximo de intensidade homopolar direcional 

Esta proteção permite detetar as sobreintensidades devidas aos defeitos entre fase e terra 

pouco resistivos, servindo como "backup" das proteções idênticas instaladas nos painéis das 

linhas de MT. A sua atuação origina a colocação fora de serviço dos transformadores ligados no 

barramento em que se detetou o defeito. 
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2.2.3 -Sistemas de Controlo 

Os SPCC necessitam de ter controlo sobre toda a rede, isto é, têm de ter informação sobre 

tudo o que se passa na rede, bem como serem capazes, através de automatismos, controlar os 

sistemas caso ocorra algum tipo de falha. 

Para isso, existem as funções de telecomandos que permitem comandar os disjuntores à 

distância, de forma a abri-los ou fecha-los no caso de ocorrência de falha ou no caso de a 

anomalia já estar reparada, respetivamente. 

Ainda de forma a facilitar o controlo dos sistemas, existe a possibilidade de controlar todas 

as subestações remotamente. Desta forma, através das ferramentas de acesso remoto é 

possível haver ligação à distância a ambientes de trabalho e aplicações através de uma rede 

segura. O controlo remoto está disponível apenas para as equipas de operação e manutenção. 

A grande vantagem da utilização do acesso remoto às subestações é responder de forma 

rápida e eficaz a alguma falha ocorrida, principalmente fora do horário convencional. Para 

além disso, existem uma maior motivação por parte dos colaboradores, visto que muitas vezes 

as falhas ocorridas são de fácil resolução e não é necessário ir à subestação onde ocorreu essa 

falha. 

 

2.2.4 -Funções de automatismo 

Nas redes de Distribuição de Energia, as funções de automatismo têm como objetivo reduzir 

os tempos de interrupção de serviço após algum incidente na rede e realizar tarefas simples 

mas constantes anteriormente realizadas pelos operadores. Estas funções podem ser realizadas 

de uma maneira mais simples, ou de uma maneira mais complexa, onde poderá haver 

interligação entre algumas funções. 

De seguida são apresentadas e resumidamente explicadas as formas de automatismo 

existentes [6]. 

 

 Função de Comando da Bateria de Condensadores 

Destina-se a provocar a abertura ou o fecho dos disjuntores dos painéis de baterias de 

condensadores MT de modo a compensar o excesso de energia reativa existente na rede. 

Uma vez que o valor na energia reativa não é constante ao longo do dia ao da semana, 

foram adotadas essencialmente dois modos de implementação no sentido de otimizar a 

utilização das baterias de condensadores. 

O modelo mais atual é o Controlo Horário de Baterias de Condensadores, em que as Baterias 

de Condensadores são ligadas e desligadas a horas pré-definidas, de acordo com uma tabela 

(tabela realizada depois de terem sido feitos estudos) definida no Autómato, e que podem ser 

diferentes para os dias úteis, sábados ou domingos. 

O outro modo existente, e cada vez menos usual, baseia-se na utilização de um relé 

barimétrico que efetua o cálculo do valor da energia reativa a cada momento e que determina 

assim se é necessário ou não colocar ou retirar um ou vários escalões de baterias de 

condensadores.  
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 Função De Deslastre/Relastre por Mínimo de Frequência 

Destina-se a tentar evitar o afundamento geral da rede, em caso de diminuição da 

frequência abaixo de valores pré-fixados, devido a incidentes nas redes de Produção e de 

Transporte.  

Para o efeito as cargas alimentadas pela subestação (linhas AT) são agrupadas em dois 

conjuntos, sendo que cada conjunto corresponde um escalão de baixa de frequência (49 e 48.5 

Hz). 

Quando a frequência voltar ao valor normal é possível comandar a ligação das linhas 

anteriormente desligadas, sendo necessário, para tal, uma ordem voluntária, emitida 

localmente ou do Posto de Comando. 

 

 Função de Deslastre/Relastre por Mínimo de Tensão 

Destina-se a evitar a realimentação brusca da totalidade dos circuitos ligados a um 

barramento (ou semi-barramento), e a permitir que a realimentação possa ser feita 

gradualmente com vista a reduzir os picos das correntes de ligação.  

A deteção da falta e do regresso da tensão é assegurada por dispositivos de proteção 

exteriores ao Autómato - relés de mínimo de tensão alimentados pelos transformadores de 

tensão do barramento (ou semi-barramento). 

 

 Função de Religação 

Serve para reparar o serviço caso existe uma falha não permanente, num espaço de tempo 

razoável, sem intervenção humana. Caso ocorra uma falha, a função de religação faz abrir o 

disjuntor da linha durante 300ms (religação rápida) ou durante 15s (religação lenta). Se depois 

desse período o defeito ainda se mantiver, a linha é disparada definitivamente. 

 

 Função de Regulação de Tensão 

Destina-se a manter a tensão de um barramento (ou semi-barramento) MT num domínio de 

valores pré-fixados. 

A tensão do barramento é permanentemente comparada com um valor de referência; se o 

desvio admissível for excedido durante um tempo pré-fixado será emitida uma ordem de "Subir" 

ou de "Descer" ao(s) dispositivo(s) de comando do(s) comutador(es) de tomadas em serviço 

do(s) transformador(es) alimentador(es) do barramento em questão, daí resultando o aumento 

ou a diminuição do valor da tensão secundária MT. 

 

 Função de Pesquisa de Terras 

Destina-se a identificar automaticamente através de tentativas, em coordenação com a 

função religação, o circuito MT onde se verificou um defeito à terra que não é detetável pelos 

relés de proteção individual (seletiva) dos próprios circuitos. 

Nas subestações mais antigas, esta função é assegurada por um dispositivo eletromecânico 

denominado “Pesquisador de Terras”, que funciona em coordenação com os “Relés de 

religação” ou “Religadores” das linhas MT. Nas subestações com autómato, a função passou a 

ser realizada pelo autómato. 

Recentemente, nas subestações onde é possível identificar imediatamente a linha em 

defeito, esta função passou a ser usada apenas como recurso a essas proteções. Por sua vez 

nas subestações numéricas, esta função não está disponível. 
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Capítulo 3 

Análise do Sistema de Informação 
utilizado no MNSE-STPRT 

Atualmente, com o aumento da quantidade de informação, os Sistemas de Informação 

ganharam um papel preponderante no que toca à parte de gestão de uma empresa. A 

informação, que anteriormente era pouca, tem vindo a ter um crescimento exponencial, o que 

leva a ser cada mais difícil organizar a informação disponível e utilizá-la de forma a auxiliar a 

tomada de decisão, sobretudo para as mais complexas.  

Sendo assim, os Sistemas de Informação devem ser capazes de organizar e estruturar a 

informação de forma a estar acessível para quem necessite de a consultar. Desta forma, não 

há uma única maneira de conceber um SI para toda e qualquer empresa, uma vez que estes 

devem ser realizados de forma a estarem orientados aos seus utilizadores [7]. 

Portanto, os sistemas de informação criados devem possuir algumas características 

essenciais [8].  

 

 

Figura 3.1 – Características essenciais dos Sistemas de Informação. 

Os responsáveis pela criação de um sistema de informação devem ter atenção ao seu 

interface. A interface de um SI é dos primeiros aspetos a ter em conta quando se começa a 

pensar em como o SI irá ser. É necessário que cada funcionalidade esteja bem identificada, 
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para que o trabalho de cada utilizador seja efetuado de forma eficiente e num menor tempo 

possível. Para além disso, é importante que o SI seja “amigo” do utilizador, de forma a não se 

tornar incomodativo para longos períodos de utilização. Para isso é necessário saber a 

quantidade de tempo que os utilizadores irão dispensar com a aplicação, de forma a ser possível 

melhor e adequar os vários aspetos da interface, como o layout, as cores ou a mensagens de 

texto. 

A segurança é outro dos aspetos a ter em conta no planeamento de um Sistema de 

Informação. É sempre importante assegurar que qualquer SI seja seguro de forma a impedir a 

sua utilização e o acesso por parte de pessoas não autorizadas. Tendo em conta que cada vez 

mais a informação é armazenada em sistemas partilhados e/ou ligados à internet, a 

possibilidade de acessos não desejados é bem real. Neste sentido, o desenvolvimento de 

mecanismos que garantam a integridade da informação revestem-se de importância crescente. 

Por fim, é também aconselhável dar atenção à escalabilidade de um sistema. Quando se 

começa a planear a construção de um SI, é necessário ter uma perceção do número máximo de 

utilizadores que poderão estar a utilizá-lo em simultâneo, bem como a informação que será 

necessário este conter. Mas não é menos importante assegurar que esta informação possa ser 

expandida, aumentando dessa forma novas funcionalidades, como também ser possível 

aumentar o número de utilizadores a utilizá-lo. 

3.1 - Método em utilização 

O Departamento não dispõe de nenhuma ferramenta de trabalho assente num único local 

de armazenamento de informação, isto é, um único Sistema de Informação. Algumas das formas 

de armazenamento de informação utilizadas pelo Departamento estão ilustradas na figura 

seguinte.  

 

 

Figura 3.2 – Algumas aplicações e documentos utilizados pelo MNSE-PRT. 

Uma das aplicações utilizadas é o “Registo de Intervenções em Disponibilidade”, que serve 

de registo para os incidentes ocorridos. Caso haja um incidente, o colaborador responsável tem 

de introduzir no sistema tudo o que é referente a um incidente (dia, instalação, origem do 
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contacto que informou a ocorrência do incidente, o número do incidente, bem como uma 

pequena explicação do mesmo), como também a intervenção realizada (data de início e de 

fim, método usado para resolução do problema, bem como um breve explicativo do que foi 

realizado). 

Outra das aplicações é utilizada como forma de registo dos equipamentos existentes. Todo 

e qualquer equipamento que chega ao departamento é inserido na base de dados, mesmo que 

anteriormente já tenha sido introduzido nesta. Isto acontece porque quando um equipamento 

sai do departamento, é dada a sua ordem de saída, perdendo a partir desse momento todo o 

controlo sobre o equipamento. 

O ficheiro “Material em Reparação” tem como funcionalidade cadastrar os equipamentos 

que estão em reparação, bem como a data em que este foi enviado e o estado da mesma. 

A aplicação para as Guias de Entrega é um pouco parecida com a anterior, sendo o local 

onde se lista todas as Guias existentes. O Colaborador cria manualmente uma guia e depois 

tem de ir ao ficheiro Excel anotar o fornecedor, o equipamento, o número de série deste, bem 

como a instalação onde o equipamento estava instalado e a razão pela qual foi criada a guia 

de entrega. Aqui são introduzidos não só os equipamentos que vão para reparação, como 

também aqueles que são emprestados. 

Como é possível observar pela figura 4.2, a diversidade de aplicações que se utilizam é 

grande, o que torna as tarefas e atividades do dia-a-dia realizadas pelos colaboradores mais 

complexas.  

Outro dos inconvenientes das ferramentas utilizadas é a repetição de informação existente 

em cada uma das aplicações/documentos, o que pode levar a inconsistência de dados e 

dificuldade em aceder rapidamente a informação fidedigna. Por exemplo, na criação de uma 

guia de entrega, a informação que será necessária introduzir nesse documento já foi, à partida, 

anteriormente registada no documento “Material em Reparação”. Esta “repetição” de 

informação faz com que o trabalho realizado pelos colaboradores do departamento no registo 

de algumas informações seja maior, repetitiva, mais demorada e suscetível a erros, sendo 

portanto algum desse tempo desperdício, uma vez que não acrescenta valor para a empresa.  

Para além disso, verifica-se também algumas limitações na informação registada, tendo em 

vista a implementação das novas metodologias de manutenção, que baseiam as estratégias de 

manutenção num conhecimento profundo dos equipamentos, o que requer, por exemplo, um 

histórico de avarias. 

3.2 - Melhoramento proposto 

Propõe-se assim disponibilizar uma aplicação que garanta que o trabalho realizado pelos 

seus colaboradores nas aplicações e documentos atualmente existentes seja feito de forma 

mais eficaz e mais eficiente. Para o cumprimento desses requisitos, será necessário 

implementar todas as funcionalidades (as indicadas na figura 4.2) num só sistema de 

informação, de forma a permitir otimizar os procedimentos e melhorar a qualidade da 

informação. 
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Figura 3.3 – Funcionalidades pretendidas no novo Sistema de Informação. 

Para além disso, e de forma a ser possível incluir o RCM no Sistema de Informação, será 

necessário disponibilizar algumas novas funcionalidades, como o histórico dos equipamentos, 

entre outras informações. 

Este novo sistema irá permitir interligar a informação, sendo assim possível, e caso seja 

necessário, analisar alguns dos dados existentes. Irá também facilitar o controlo dos 

equipamentos existentes, visto que irá haver um histórico para cada um deles, ao passo que 

nas aplicações que se usavam isso não acontecia. Se um equipamento saísse do armazém era 

dada uma ordem de saída, perdendo-se o seu “rasto”. Mais tarde se esse voltasse novamente 

ao armazém era introduzido na aplicação como um equipamento novo se tratasse. 

Por outro lado, com esta nova aplicação irá haver perda de alguma flexibilidade, uma vez 

que em algumas das tarefas realizadas (como era o caso da criação de Guias de Entrega) eram 

quase na sua totalidade feitas manualmente.  
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Capítulo 4 

Aplicação desenvolvida 

Depois de se ter descrito sucintamente as aplicações que o Departamento utiliza e uma 

ideia geral do que se pretende implementar, foi então necessário começar a desenvolver uma 

nova aplicação que agregasse quer as funcionalidades existentes quer as novas funcionalidades 

pretendidas. Para tal, foi necessário passar por vários processos que vão desde o planeamento 

até à implementação do Sistema de Informação, que se descrevem de seguida. 

4.1 - Requisitos 

Numa primeira fase, é essencial fazer uma análise de requisitos e restrições do Sistema de 

Informação para um melhor enquadramento com os objetivos propostos, tendo sempre 

presentes as especificações dadas pelo cliente.  

A existência de requisitos bem explícitos têm o propósito de verificar, tanto por parte do 

elemento responsável por esta dissertação como também por parte do cliente, se os objetivos 

estão a ser ou não cumpridos. 

Assim sendo, para uma melhor perceção de cada um dos requisitos funcionais do sistema, 

foi realizada uma entrevista com os colaboradores do departamento, de forma a ser possível 

detalhar-se individualmente cada um deles, fazendo uma breve descrição do requisito, bem 

como o ator a que se dirige e o seu nível de prioridade. 

Os dois tipos de atores possíveis serão os “Gestores” e os “Operadores”. Para uma mais 

fácil esquematização, na tabela 4.1 vai-se utilizar a seguinte codificação: 

 C – Colaboradores 

 G – Gestores 

Da mesma forma, definiu-se a seguinte escala de prioridade: 

 A – Alta 

 M – Média 

 B - Baixa 
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Tabela 4.1 — Lista de requisitos funcionais do sistema. 

Descrição Ator Prioridade 

Iniciar sessão C A 

Terminar sessão C A 

Visualizar instalações existentes, com possibilidade de pesquisa C A 

Introduzir informação de uma nova instalação G A 

Editar a informação de uma instalação G A 

Apagar uma instalação G M 

Visualizar incidentes existentes, com possibilidade de pesquisa C A 

Introduzir informação de um novo incidente ocorrido G A 

Editar a informação de um incidente G A 

Apagar um incidente G M 

Visualizar tarefas existentes, com possibilidade de pesquisa C A 

Introduzir informação de uma nova tarefa G A 

Editar a informação de uma tarefa G A 

Apagar uma tarefa G M 

Visualizar equipamentos existentes, com possibilidade de pesquisa C A 

Introduzir informação de um novo equipamento G A 

Editar a informação de um equipamento G A 

Visualizar histórico de status de um equipamento C A 

Visualizar Guias de Entrega existentes, com possibilidade de pesquisa G A 

Apagar uma Guia de Entrega G M 

Criação automática de uma Guia de Entrega no momento de 

alteração do status de um equipamento 

G A 

Criação de uma Guia de Entrega, mesmo que o status do 

equipamento não tenha sido alterado 

G M 

Editar a informação de uma Guia de Entrega G M 

Imprimir uma Guia de Entrega G M 

Passar para PDF uma Guia de Entrega G B 

 

De referir que para além desses requisitos funcionais, houve preferências por parte dos 

responsáveis do Departamento em não incluir no sistema as seguintes funcionalidades: 

 Registar novos colaboradores no sistema; 

 Editar perfil de um colaborador; 

 Não inclusão de formulários para o registo de fornecedores, departamentos, etc. 

Esta preferência relativa à não inclusão das funcionalidades enumeradas deveu-se ao facto 

de essas mesmas funcionalidades virem a ser raramente utilizadas, evitando assim uma maior 

dificuldade na aprendizagem da utilização do Sistema de Informação. 

Para além dos requisitos funcionais, foi necessário definir também os requisitos não 

funcionais. Estes, apesar de não terem a ver com as funcionalidades a implementar, não deixam 

de ser tão importantes como os anteriormente referidos. Sendo assim, o cliente achou 

importante que o sistema apresenta-se as seguintes características: 
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 Interface intuitiva com uma curva de aprendizagem pequena; 

 Rapidez; 

 Fiabilidade; 

 Escalabilidade. 

4.2 - Casos de uso 

De forma a se descrever as funcionalidades do novo sistema, foi necessário realizar os 

diagramas de casos de uso. Segundo Ivar Jacobson, um caso de uso é um "documento narrativo 

que descreve a sequência de eventos de um ator que usa um sistema para completar um 

processo" [10].  

Com base nos requisitos que foram anteriormente mencionados, na figura seguinte são 

apresentados de uma forma simplificada todas as funcionalidades disponíveis na aplicação 

desenvolvida, bem como o tipo de colaboradores que podem usufruir de cada uma delas. 

 

 

Figura 4.1 – Casos de uso da aplicação desenvolvida. 

Uma vez indicadas as funcionalidades da aplicação, deve-se agora especificar como o 

sistema consegue cumprir com os estes objetivos. Para tal, foram utilizados diagramas de caso 

de uso, onde há uma descrição mais pormenorizada da forma como se pode executar as 

funcionalidades, como se pode observar nas tabelas seguintes. 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ivar_Jacobson
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso
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Tabela 4.2 — Caso de uso: Fazer Login. 

Caso de Uso: Fazer Login 

Atores: Gestores e Operadores 

Pré-Condições: O utilizador ter a sua informação introduzida na base de dados 

Sequência de ações 

Na página inicial, o sistema apresenta um campo de introdução do utilizador (primeiro e 

último nome do colaborador) e password associada. 

 

Depois de o utilizador introduzir a sua informação (o sistema apresenta os colaboradores 

existentes), tem de selecionar o botão “Entrar”: 

1. Se a utilizador e password estiverem associados, o login é efetuado com sucesso; 

2. Caso o utilizador e a password não estiverem associadas, é apresentada uma 

mensagem de erro ao utilizador. 

 
Tabela 4.3 — Caso de uso: Fazer Logout. 

Caso de Uso: Fazer Logout 

Atores: Gestores e Operadores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada 

Sequência de ações 

Em qualquer página de navegação (exceto nas de edição/adição de informação) existente 

no sistema de informação, no canto inferior direito é apresentado o botão “Sair”.  

 

Se o utilizador pretender sair do sistema, seleciona o botão “Sair”, ficando impossibilitado 

de realizar qualquer ação, exceto a possibilidade de fazer login. 

 

Tabela 4.4 — Caso de uso: Visualizar e Pesquisar instalações. 

Caso de Uso: Visualizar e Pesquisar instalações 

Atores: Gestores e Operadores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada 

Sequência de ações  

Se o utilizador quiser pesquisar de uma forma mais rápida uma determinada instalação, pode 

fazê-lo inserindo alguns dados da subestação nos campos de pesquisa: 

1. À medida que se vai introduzindo os campos de pesquisa, a lista de instalações vai 

atualizando automaticamente; 

2. É possível apagar todos os campos de pesquisa ao mesmo tempo. 

 

Para visualizar todos os dados de uma instalação, fazer duplo clique na instalação que 

deseja. 

 

O sistema apresenta uma nova página onde é possível observar a informação de uma 

determinada subestação. 
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Tabela 4.5 — Caso de uso: Adicionar Instalação. 

Caso de Uso: Adicionar Instalação 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada 

Sequência de ações 

Na página onde sistema apresenta uma lista de todas as instalações existentes na base de 

dados, existe um botão “Adicionar Instalação”. 

 

Depois de selecionado, é apresentada a informação que cada instalação pode ter: 

1. A designação, a sigla, a classe e o DRC de cada instalação é a informação obrigatório; 

2. A sigla da instalação tem de ser única. 

 

Se já tiver introduzido toda a informação, selecionar o botão “Atualizar Dados”: 

1. Se a introdução dos dados tiver algum problema, é apresentado uma mensagem a 

indicar o motivo do erro; 

2. Se estiver tudo ok, aparece uma mensagem a pedir para confirmar introdução dos 

dados no sistema. 

 

É possível cancelar e voltar à visualização das instalações existentes, selecionando o botão 

“Voltar”. 

 
Tabela 4.6 — Caso de uso: Apagar Instalação. 

Caso de Uso: Apagar Instalação 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada e existirem instalações no sistema 

Sequência de ações 

Na página onde estão listadas todas as instalações existentes, fazer duplo clique na 

instalação que se deseja apagar. 

 

O sistema apresenta a página onde está toda a informação do equipamento. 

 

O utilizador, se desejar mesmo apagar a instalação tem de clicar no botão “Apagar 

Instalação”. 

 

O Sistema depois de eliminar a Instalação volta à página da lista das instalações existentes, 

mas já com a lista atualizada. 

 
Tabela 4.7 — Caso de uso: Editar instalação. 

Caso de Uso: Editar instalação 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada e existirem instalações no sistema 

Sequência de ações 

Na página onde sistema apresenta todas as instalações existentes na base de dados, fazer 

duplo clique no equipamento requerido. 
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É apresentada então a informação da instalação selecionado, sendo possível alterar a 

informação desta. 

 

Se já tiver editado toda a informação desejada, selecionar o botão “Atualizar Dados”: 

1. Se a edição dos dados tiver algum problema, é apresentado uma mensagem a indicar 

o motivo do erro; 

2. Se estiver tudo ok, aparece uma mensagem a pedir para confirmar a edição dos 

dados no sistema. 

 

É possível cancelar e voltar à visualização das instalações existentes, selecionando o botão 

“Voltar”. 

 
Tabela 4.8 — Caso de uso: Visualizar e Pesquisar Equipamento. 

Caso de Uso: Visualizar e Pesquisar Equipamento 

Atores: Gestores e Operadores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada 

Sequência de ações  

Se o utilizador quiser pesquisar de uma forma mais rápida o equipamento desejado, pode 

fazê-lo por vários atributos do mesmo: 

1. À medida que se vai introduzindo os campos de pesquisa, a lista de equipamentos 

vai atualizando automaticamente; 

2. É possível apagar todos os campos de pesquisa ao mesmo tempo. 

 

Para ver o histórico do equipamento: 

1. Selecionar o equipamento que se pretende visualizar; 

2. Depois de selecionar o equipamento clicar no botão “Ver histórico”; 

3. O sistema apresenta todo o histórico dos status do equipamento. 

 

Para ver informação do equipamento: 

1. Fazer duplo clique no equipamento que se deseja; 

2. O sistema apresenta toda a informação do equipamento. 

 
Tabela 4.9 — Caso de uso: Introduzir equipamento. 

Caso de Uso: Introduzir equipamento 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada 

Sequência de ações 

Na página onde sistema apresenta todos os equipamentos existentes na base de dados, existe 

um botão “Adicionar Equipamento”. 

 

Depois de selecionado, é apresentada a informação que cada equipamento pode ter: 

1. O Fornecedor do equipamento, bem como o modelo, o número de série e o status é 

a informação obrigatório; 
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2. O número de série do equipamento tem de ser único. 

 

Quando se seleciona o status do equipamento, irão aparecer alguns campos novos, 

dependendo da informação escolhida: 

1. Se selecionar “Emprestado” ou “Em reparação” é possível preencher um campo que 

permite descrever a opção tomada; 

2. Se selecionar “Armazém” é possível indicar o local onde o equipamento irá ser 

introduzido no armazém do Departamento; 

3. Se selecionar “Instalado” é possível indicar qual a instalação onde o equipamento 

vai ser/foi instalado. 

 

Se já tiver introduzido toda a informação, selecionar o botão “Atualizar Dados”: 

1. Se a introdução dos dados tiver algum problema, é apresentado uma mensagem a 

indicar o motivo do erro; 

2. Se estiver tudo ok, aparece uma mensagem a pedir para confirmar introdução dos 

dados no sistema. 

 

É possível cancelar e voltar à visualização dos equipamentos existentes, selecionando o 

botão “Voltar”. 

 
Tabela 4.10 — Caso de uso: Editar equipamento. 

Caso de Uso: Editar equipamento 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada e existirem equipamentos no sistema 

Sequência de ações 

Na página onde sistema apresenta uma página com todos os equipamentos existentes na base 

de dados, fazer duplo clique no equipamento requerido. 

 

É apresentada então a informação do equipamento selecionado, sendo possível alterar a 

informação deste: 

1. Se selecionar “Emprestado” ou “Em reparação” é possível preencher um campo que 

permite descrever a opção tomada; 

2. Se selecionar “Armazém” é possível indicar o local onde o equipamento irá ser 

introduzido no armazém do Departamento; 

3. Se selecionar “Instalado” é possível indicar qual a instalação onde o equipamento 

vai ser/foi instalado. 

 

Se já tiver editado toda a informação desejada, selecionar o botão “Atualizar Dados”: 

3. Se a edição dos dados tiver algum problema, é apresentado uma mensagem a indicar 

o motivo do erro; 

4. Se estiver tudo ok, aparece uma mensagem a pedir para confirmar a edição dos 

dados no sistema. 

 

É possível cancelar e voltar à visualização dos equipamentos existentes, selecionando o 

botão “Voltar”. 
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Tabela 4.11 — Caso de uso: Visualizar e Pesquisar as tarefas por realizar. 

Caso de Uso: Visualizar e Pesquisar as tarefas por realizar 

Atores: Gestores e Operadores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada 

Sequência de ações  

Se o utilizador quiser pesquisar de uma forma mais rápida as tarefas de uma determinada 

subestação ou área, pode fazê-lo inserindo a subestação e/ou a área nos campos de pesquisa: 

1. À medida que se vai introduzindo os campos de pesquisa, a lista de locais onde 

existam tarefas por realizar vai atualizando automaticamente; 

2. É possível apagar todos os campos de pesquisa ao mesmo tempo. 

 

Para visualizar as tarefas de uma determinada subestação e área, fazer duplo clique na 

combinação subestação/área que deseja. 

 

O sistema apresenta uma nova página onde é possível observar as tarefas a realizar na 

subestação e área pretendidas, bem como a data limite para a execução da tarefa. 

 

Tabela 4.12 — Caso de uso: Introduzir tarefa. 

Caso de Uso: Introduzir tarefa 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada 

Sequência de ações  

Na página onde o sistema apresenta uma lista das tarefa por realizar (agrupadas por 

subestação e área), clicar no botão “Adicionar Tarefa”. 

 

O utilizador tem de introduzir os dados necessários para a criação da tarefa: 

1. A subestação onde a tarefa vai ser realizada, a área do departamento responsável 

pela tarefa, bem como a tarefa em si são campos obrigatórios; 

2. A data corresponde à data limite para a realização da tarefa, sendo o campo de 

preenchimento não obrigatório. 

 

O utilizador seleciona “Atualizar Dados” e a tarefa é introduzida no sistema. 

 
Tabela 4.13 — Caso de uso: Apagar tarefa. 

Caso de Uso: Apagar tarefa 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada e existirem tarefas a realizar 

Sequência de ações 

Na página onde sistema apresenta todas as tarefas de uma determinada subestação e de uma 

determinada área, selecionar a tarefa que se pretende apagar. 

 

O utilizador tem de clicar no botão “Apagar Tarefa“. 
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O Sistema depois de eliminar a tarefa, atualiza a lista das tarefas de uma determinada área 

e subestação. 

 
Tabela 4.14 — Caso de uso: Editar tarefa. 

Caso de Uso: Editar tarefa 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada e existirem tarefas a realizar 

Sequência de ações 

Na página onde sistema apresenta todas as tarefas de uma determinada subestação e de uma 

determinada área, fazer duplo clique na tarefa que se pretende visualizar. 

 

É apresentada então a informação da tarefa selecionada, sendo possível alterar a informação 

desta. 

 

Se já tiver editado toda a informação desejada, selecionar o botão “Atualizar Dados”: 

1. Se a edição dos dados tiver algum problema, é apresentado uma mensagem a indicar 

o motivo do erro; 

2. Se estiver tudo ok, aparece uma mensagem a pedir para confirmar a edição dos 

dados no sistema. 

 

É possível cancelar e voltar à visualização das tarefas de uma determinada subestação e 

área, selecionando o botão “Voltar”. 

 

Caso de pretenda dar a tarefa por concluída, selecionar o botão “Tarefa Tratada”. 

 
Tabela 4.15 — Caso de uso: Visualizar e Pesquisar incidentes. 

Caso de Uso: Visualizar e Pesquisar incidentes 

Atores: Gestores e Operadores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada 

Sequência de ações  

Se o utilizador quiser pesquisar de uma forma mais rápida um determinado incidente, pode 

fazê-lo inserindo alguns dados relativos aos incidentes nos campos de pesquisa: 

1. À medida que se vai introduzindo os campos de pesquisa, a lista de incidentes vai 

atualizando automaticamente; 

2. É possível apagar todos os campos de pesquisa ao mesmo tempo. 

 

Para visualizar todos os dados de um incidente, fazer duplo clique no incidente que deseja. 

 

O sistema apresenta uma nova página onde é possível observar a informação de um 

determinado incidente. 
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Tabela 4.16 — Caso de uso: Adicionar Incidente. 

Caso de Uso: Adicionar Incidente 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada 

Sequência de ações 

Na página onde sistema apresenta uma lista de todos os incidentes ocorridos, existe um 

botão “Adicionar Incidente”. 

 

Depois de selecionado, é apresentada uma página onde estão os campos que cada incidente 

pode ter. 

 

Se já tiver introduzido toda a informação, selecionar o botão “Atualizar Dados”: 

1. Se a introdução dos dados tiver algum problema, é apresentado uma mensagem a 

indicar o motivo do erro; 

2. Se estiver tudo ok, aparece uma mensagem a pedir para confirmar introdução dos 

dados no sistema. 

 

É possível cancelar e voltar à visualização dos incidentes existentes, selecionando o botão 

“Voltar”. 

 
Tabela 4.17 — Caso de uso: Apagar Incidente. 

Caso de Uso: Apagar Incidente 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada e existirem incidentes no sistema 

Sequência de ações 

Na página onde estão listadas todas aos incidentes existentes, fazer duplo clique no incidente 

que se deseja apagar. 

 

O sistema apresenta a página onde está toda a informação do incidente. 

 

O utilizador, se desejar mesmo apagar o incidente tem de clicar no botão “Apagar 

Incidente”. 

 

O Sistema depois de eliminar o incidente, volta à página da lista dos incidentes existentes, 

mas já com a lista atualizada. 

 
Tabela 4.18 — Caso de uso: Editar incidente. 

Caso de Uso: Editar incidente 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada e existirem incidentes no sistema 

Sequência de ações 

Na página onde sistema apresenta todos os incidentes existentes na base de dados, fazer 

duplo clique no incidente que se deseja. 

 



 

Casos de uso 31 

31 

 

É apresentada então a informação do incidente selecionado, sendo possível alterar a 

informação deste. 

 

Se já tiver editado toda a informação desejada, selecionar o botão “Atualizar Dados”: 

1. Se a edição dos dados tiver algum problema, é apresentado uma mensagem a indicar 

o motivo do erro; 

2. Se estiver tudo ok, aparece uma mensagem a pedir para confirmar a edição dos 

dados no sistema. 

 

É possível cancelar e voltar à visualização dos incidentes existentes, selecionando o botão 

“Voltar”. 

 

Tabela 4.19 — Caso de uso: Visualizar e Pesquisar Guias de Entrega. 

Caso de Uso: Visualizar e Pesquisar Guias de Entrega 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada 

Sequência de ações  

Se o utilizador quiser pesquisar de uma forma mais rápida uma determinada Guia de Entrega, 

pode fazê-lo inserindo alguns dados relativos aos incidentes nos campos de pesquisa 

(número, data de criação, equipamento da Guia, etc.): 

1. À medida que se vai introduzindo os campos de pesquisa, a lista de Guias de Entrega 

vai atualizando automaticamente; 

2. É possível apagar todos os campos de pesquisa ao mesmo tempo. 

 

Para visualizar uma Guia de Entrega, fazer duplo clique na Guia que deseja observar que 

deseja. 

 

O sistema apresenta a Guia de Entrega, que pode ser impressa ou convertida num ficheiro 

com extensão .pdf. 

 
Tabela 4.20 — Caso de uso: Criar Guia de Entrega. 

Caso de Uso: Criar Guia de Entrega 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada 

Sequência de ações  

Quando se introduz/altera a informação de um equipamento em que o Status do mesmo é 

“Em reparação” ou “Emprestado”, é apresentada uma mensagem para a criação da Guia: 

1. Se o utilizador selecionar “Sim”, é criada uma guia de entrega com a data do 

momento e com o número da guia de entrega do presente ano; 

2. Se o utilizador selecionar “Não”, a guia não é criada. 

 

Caso o utilizador tenha optado pelo caso 2 do ponto acima, é possível mais tarde vir a criar 

a guia com a última informação introduzida: 

1. Ir à informação do equipamento e selecionar o botão “Adicionar Guia de Entrega” 
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2. Apenas é criado um guia de entrega, se a última alteração não tenha já um número 

de Guia já associado. 

 

Tabela 4.21 — Caso de uso: Apagar Guia de Entrega. 

Caso de Uso: Apagar Guia de Entrega 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada e existirem Guias de Entrega 

Sequência de ações 

Na página onde estão listadas todas as Guias de Entrega existentes, selecionar a que se 

deseja apagar. 

 

Depois de selecionada, clicar no botão “Apagar Guia”. 

 

O Sistema depois de eliminar a Guia de Entrega, volta a listar a lista de Guias de Entrega 

atualizada. 

 

Tabela 4.22 — Caso de uso: Editar Guia de Entrega. 

Caso de Uso: Editar Guia de Entrega 

Atores: Gestores 

Pré-Condições: Utilizador estar com a sessão iniciada e existirem Guias de Entrega 

Sequência de ações 

Na página onde sistema apresenta uma Guia de Entregue, selecionar o botão “Editar”. 

 

É apresentada então a informação da Guia de Entrega que pode ser alterada (Instalação do 

equipamento e motivo de ter sido criada a Guia). 

 

Se já tiver editado toda a informação desejada, selecionar o botão “Atualizar Dados”: 

1. Se a edição dos dados tiver algum problema, é apresentado uma mensagem a indicar 

o motivo do erro; 

2. Se estiver tudo ok, aparece uma mensagem a pedir para confirmar a edição dos 

dados no sistema. 

 

É possível cancelar e voltar a visualizar a Guia de Entrega, selecionando o botão “Voltar”. 

4.3 - Microsoft Access + Microsoft SharePoint 

Antes de se começar a elaborar o SI, foi necessário averiguar qual o programa mais 

adequado para a sua realização. De entre as muitas possibilidades existentes, a escolha recaiu 

sobre o Microsoft Access.  

Esta escolha teve por base as funcionalidades e exigências impostas pelos responsáveis do 

Departamento para o Sistema de Informação, e sobretudo pela sua preferência no Access, 

devido ao histórico de utilização desta ferramenta por parte do departamento.  

Apesar disso, a base de dados utilizada por definição pelo Access tem o inconveniente de 

apenas ser possível haver troca de informação se houver partilha de todo o ficheiro Access 
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utilizado na última atualização. Caso estejam duas pessoas a utilizá-lo, a informação guardada 

por cada utilizador irá ficar guardada em dois ficheiros distintos, havendo assim a mais que 

certa perda de informação. 

Atendendo ao problema acima descrito, e de forma a ser possível cumprir um dos requisitos 

do Sistema (utilização em simultâneo por mais que uma pessoa do Sistema de Informação), foi 

necessário encontrar uma solução diferente da base de dados interna do Access. Essa escolha 

incidiu no Microsoft SharePoint. 

A ideia do SharePoint surgiu por indicação de um outro Departamento da EDP, que relatou 

que o tempo de resposta deste era curto para Base de dados maiores do que as previstas para 

este projeto e que cumpria com um dos requisitos (vários utilizadores em simultâneo). Outro 

dos aspetos a ter em conta teve a ver com a segurança da aplicação. 

4.4 - Segurança 

A segurança de um Sistema de Informação, como já anteriormente foi mencionado, é um 

dos aspetos que se deve ter em conta aquando da criação de um SI. Apesar dessa importância 

e de ter sido pensada, a segurança do SI desenvolvido apenas irá estar assente na segurança 

que o Microsoft Sharepoint oferece.  

Para ser possível aceder ao SharePoint, é preciso ter acesso à rede interna da EDP ou então 

aceder à rede via VPN. Para ser possível aceder das formas anteriormente mencionadas, é 

necessário fazer login na rede e para isso é necessário o utilizador ter um número interno da 

EDP (username) e respetiva password. 

 

 

Figura 4.2 – Segurança do Sistema de Informação. 

Em jeito de conclusão, a segurança do SI desenvolvido vai equiparar-se ao nível de 

segurança da restante informação residente nos shares da empresa. 
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4.5 - Diagrama de Classes 

O diagrama de classes do ponto de vista do utilizador ou do próprio programador serve para 

modelar o vocabulário de um sistema pois consiste na representação do sistema de forma 

estruturada através de classes e objetos. Apresenta-se na figura seguinte o diagrama de classes 

baseado nos requisitos acima definidos. 
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Figura 4.3 – Diagrama de classes do sistema. 
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A tabela T_Equipamento irá servir para o registo de todos os equipamentos que pertencem 

ou já pertenceram ao departamento MNSE-STPRT. 

Na tabela T_Movimentação_Equipamento irão ser guardados qualquer tipo de mudança de 

estado de um equipamento. É através desta tabela que se sabe a informação que cada guia de 

entrega contém no que toca à movimentação de um equipamento. 

Relativamente à tabela T_Reports, nesta irão ser registadas as guias de entrega criadas e 

alguma da sua informação. 

Quanto à tabela T_Colaboradores, irá conter a informação associada a cada colaborador. É 

através da informação contida nesta tabela que vai ser possível verificar se o login vai ser 

efetuado com sucesso ou não. 

Na tabela T_Tarefas irão ser registadas as tarefas que têm de ser realizadas e de todas 

aquelas que já foram realizadas. 

Já a tabela T_Incidentes irá servir para se guardar a informação relativa aos incidentes 

ocorridos e a toda a informação a eles associada. 

A tabela T_Instalações tem o propósito de serem registas todas as instalações pertencentes 

à EDP Distribuição. 

Por último, as tabelas T_Status_Equipamento, T_Responsável, T_Status_Guia, 

T_Departamento, T_Classificação, T_Origem_Contacto, T_Método_Usado foram criadas de 

forma a haver algumas listas de opções para determinados campos a preencher. Não era 

necessário a inclusão destas tabelas, mas por preferência dos colaboradores estas foram 

incluídas. 

4.6 - HMI 

Depois de se planear toda a construção da aplicação foi necessário implementar. Essa 

implementação teve por base a facilidade de utilização, a necessidade de ser intuitivo e de 

evitar o erro. 

As interfaces homem-máquina é a parte de um computador que se comunica com os 

utilizadores. Na ISO 9241-110, o termo interface de utilizador é definido como "todas as partes 

de um sistema interativo (de software ou hardware) que fornecem informações e controle 

necessários para que o utilizador realize uma determinada tarefa com o sistema interativo" 

[9].   

Assim sendo, a aplicação criada contém as páginas de navegação e reports que estão 

indicados na figura 4.3.  
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Figura 4.4 – SI: Páginas e Reports existentes na aplicação criada. 

As páginas de navegação acima enumeradas estão interligadas entre si. Deste modo, é 

importante para os utilizadores saberem a forma de navegação entre elas. Assim sendo, a 

página inicial de toda a aplicação é a seguinte: 

 

 

Figura 4.5 – SI: Página de Login. 

Como se pode observar, é necessário introduzir o nome de utilizador e a senha 

correspondente. De referir que dependendo do utilizador, existem funcionalidades que ficam 

ativas ou inativas (users “Gestores” versus “Operadores”).  

Depois de introduzir os dados necessários, é possível navegar para as páginas indicadas na 

figura seguinte: 
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Figura 4.6 – Interação da página Login com as outras páginas. 

Depois de se carregar no botão “Entrar”, a página de navegação que se abre é a do menu 

principal da aplicação. 

 

 

Figura 4.7 – SI: Página do Menu Principal. 

Através da página de navegação, é possível ir para a página principal das tarefas, das 

instalações, dos incidentes, dos equipamentos e das Guias de Entrega. Para além disso é 

possível voltar à página de login. Essas ações podem ser efetuadas como indicadas na figura 

abaixo. 
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Figura 4.8 – Interação da página do Menu Principal com as outras páginas. 

 

4.5.1 -Tarefas 

Uma das hipóteses é a página de Pesquisa e listagem da quantidade de tarefas de cada área 

existentes em cada instalação. 

 

 

Figura 4.9 – SI: Página de Pesquisa e listagem da quantidade de tarefas de cada área existentes em 
cada instalação. 

Nesta página estão os pendentes não urgentes de cada instalação para serem tratados em 

nova visita à instalação de modo a se aproveitar deslocações -> eficiência operacional.  

De forma a ser possível encontrar mais rapidamente a instalação onde haja tarefas por 

realizar, é possível fazer uma pesquisa tanto por instalação como por área. À medida que se 

vai modificando os campos de pesquisa, a lista de instalações onde existem tarefas é 

automaticamente atualizada.  
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Para além disso, também é possível navegar para outras páginas do sistema através das 

ações que a figura abaixo enumera. 

 

 

 

Figura 4.10 – Interação da página de Pesquisa e listagem da quantidade de tarefas de cada área 
existentes em cada instalação com as outras páginas. 

Caso se pretenda observar as tarefas de uma instalação, basta fazer duplo clique sobre a 

instalação que se deseja observar a partir da lista apresentada na figura 4.8. 

 

 

Figura 4.11 – SI: Página de listagem de tarefas a realizar em cada instalação. 

Se o utilizador selecionar o botão “Tarefa Tratada”, a lista de tarefas é atualizada, apesar 

de essa mesma tarefa continuar na base de dados; se selecionar o botão “Apagar Tarefa”, a 

lista de tarefas é também atualizada, mas desta feita a informação é também apagada da base 

de dados. 

Através desta página também é possível abrir outras páginas da aplicação, como é indicado 

na figura 4.11. 

 



 

HMI 41 

41 

 

 

Figura 4.12 – Interação da página de listagem de tarefas a realizar em cada instalação com as outras 
páginas. 

Uma das alternativas é a navegação para a página de edição de uma determinada tarefa, 

que é apresentada na figura seguinte. 

 

 

Figura 4.13 – SI: Página de Edição de uma determinada tarefa. 

Esta página é a utilizada tanto na criação, como na edição de uma tarefa. Se o utilizador 

estiver a criar uma nova tarefa, a página que se segue a qualquer ação é a da figura 4.8. Se, 

por outro lado, a tarefa já existir e tiver a ser modificado alguma informação referente à 

tarefa, a página da aplicação que irá abrir irá ser a da figura 4.10. 
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Figura 4.14 – Interação da página de Edição de uma determinada tarefa com as outras páginas. 

 

4.5.2 -Instalações 

Uma outra página disponível é a página de Pesquisa e listagem das instalações existentes. 

 

 

Figura 4.15 – SI: Página de Pesquisa e listagem das instalações existentes. 

Esta página serve essencialmente para informar as instalações pertencentes à EDP. De 

forma a ser possível encontrar mais rapidamente a instalação que se deseja, é possível fazer 

uma pesquisa por designação, classe, DRC ou o responsável por esta. À medida que de vai 

modificando os campos de pesquisa, a lista de instalações vai-se modificando.  

Para além disso, também é possível navegar para outras páginas do sistema através das 

ações que a figura abaixo indica. 
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Figura 4.16 – Interação da página de Pesquisa e listagem das instalações existentes com as outras 
páginas. 

A página que se segue, e das mais simples do sistema, serve apenas para a introdução de 

uma nova instalação na base de dados, ou para edição de uma já existente. Apesar disso, tendo 

em conta a sensibilidade da informação, apenas é facultada a edição de dados aos gestores. 

 

 

Figura 4.17 – SI: Página de Edição de uma determinada instalação. 

Qualquer ação que se faça nesta página irá levar o utilizador à página da figura 4.14. 

 

 

Figura 4.18 – Interação da página de Edição de uma determinada instalação com as outras páginas. 
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4.5.3 -Incidentes 

A página de Pesquisa e listagem dos incidentes existentes é outra das alternativas de 

navegação. 

 

 

Figura 4.19 – SI: Página de Pesquisa e listagem dos incidentes existentes. 

Esta página serve para listar os incidentes ocorridos, de forma a haver um registo de todos 

eles. De forma a ser possível encontrar mais rapidamente o incidente que se deseja observar, 

é possível fazer uma pesquisa pelo instalação onde ocorreu o incidente, pela data em que o 

incidente foi começado a ser resolvido, pela área e pela descrição do mesmo. À medida que de 

vai modificando os campos de pesquisa, a lista de incidentes vai-se atualizando de acordo com 

a pesquisa que está a ser efetuada.  

Para além disso, também é possível navegar para outras páginas do sistema através das 

ações que a figura abaixo indica. 

 

 

Figura 4.20 – Interação da página de Pesquisa e listagem dos incidentes existentes com as outras 
páginas. 

A página que se segue, e também uma das mais simples do sistema, serve apenas para a 

introdução de um novo incidente na base de dados, ou para edição de um já existente. 
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Figura 4.21 – SI: Página de Edição de um determinado incidente. 

Qualquer ação que se faça nesta página irá levar o utilizador à página da figura 4.18. 

 

 

Figura 4.22 – Interação da página de Edição de um determinado incidente com as outras páginas. 

 

4.5.4 -Equipamentos 

Outra das páginas principais é a página de Pesquisa e listagem dos equipamentos existentes 

na base de dados. 
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Figura 4.23 – SI: Página de Pesquisa e listagem dos equipamentos existentes. 

Esta página serve essencialmente para informar o utilizador de todos os equipamentos que 

passaram “pelas mãos” do Departamento. De forma a ser possível encontrar mais rapidamente 

o equipamento que se deseja, é possível fazer uma pesquisa por todo o tipo de informação do 

equipamento. Essa informação vai desde o fornecedor até à instalação onde pertence, passando 

pelo modelo do mesmo, número de série, código e status atual. À medida que se vai 

modificando os campos de pesquisa, a lista de equipamentos vai-se alterando conforme o 

pretendido.  

Para além da pesquisa, esta página também oferece a possibilidade de navegação para 

outras páginas do sistema através de algumas ações, como indica a figura 4.23. 

 

 

 

Figura 4.24 – Interação da página de Pesquisa e listagem dos equipamentos existentes com as outras 
páginas. 

Caso se pretenda ver o histórico do equipamento, a página que é apresentada é a seguinte: 
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Figura 4.25 – SI: Página de Visualização do histórico de um determinado equipamento. 

Esta página apresenta todos os estados pelos quais um equipamento passou, isto é, o ciclo 

de vida do mesmo, bem como a data de alteração e o responsável pela alteração. Desta forma 

pretende-se o registo de todas as movimentações de um equipamento, desde que foi entregue 

à responsabilidade do departamento. 

Desta página, apenas é possível sair da aplicação e voltar para a página da figura 4.22. A 

figura que se segue indica as ações necessárias para isso acontecer. 

 

 

Figura 4.26 – Interação da página de Visualização do histórico de um determinado equipamento com as 
outras páginas. 

Para além de visualizar todo o histórico do equipamento, é possível através da página da 

figura 4.20 editar a informação de um determinado equipamento. 
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Figura 4.27 – SI: Página de Edição de um determinado equipamento. 

As ações a realizar para efetuar de modo a realizar a atividade que o utilizador pretenda 

estão indicados na figura seguinte. De informar que apenas é criado uma Guia de Entrega se a 

informação não tenha nenhuma Guia anteriormente associada. 

 

 

Figura 4.28 – Interação da página de Edição de um determinado equipamento com as outras páginas. 

 

5.5.5 -Guias de Entrega 

Por fim, é ainda possível obter a lista de todas as Guias de Entrega existentes, que é a 

última das páginas principais do sistema. 
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Figura 4.29 – SI: Página de Pesquisa e listagem dos Guias de Entrega existentes. 

Esta página serve essencialmente para informar o utilizador de todas as Guias de Entrega 

existentes. De forma a ser possível encontrar mais rapidamente a Guia de Entrega pretendida, 

é possível fazer uma pesquisa por todos os dados inseridos na Guia. Pode-se pesquisar pelo 

status do equipamento, data de criação da Guia e número anual da Guia, para além do 

Fornecedor, Marca e número de série do equipamento inserido na Guia. À medida que se vai 

modificando os campos de pesquisa, a lista de Guias de Entrega vai-se alterando conforme o 

pretendido.  

As Guias de Entrega podem ser apagadas, impressas ou convertidas em extensão .pdf. De 

seguida estão indicados as ações que são necessárias para realizar essas atividades. 

 

 

Figura 4.30 – Interação da página de Pesquisa e listagem dos Guias de Entrega existentes com as outras 
páginas. 
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Figura 4.31 – Guia de Entrega. 

A informação que não está diretamente ligada ao equipamento, mas sim à Guia de Entrega 

criada, é possível alterá-la utilizando o botão “Editar” da figura 4.30. 

 

 

Figura 4.32 – SI: Página de Edição de um determinado Guia de Entrega. 

Depois de aberta a página de edição de uma Guia de Entrega, é possível alterar o que 

desejar. Depois de se dar por concluída a alteração, é possível navegar somente para a Guia 

de Entrega alterada, independentemente do botão selecionado, como se pode observar na 

seguinte imagem: 
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Figura 4.33 – Interação da página de Edição de um determinado Guia de Entrega com as outras páginas. 

Deste modo foi implementada uma forma versátil e intuitiva de processar as guias de 

entrega. 

4.7 -  Resultados 

Uma vez concluído o desenvolvimento da aplicação, achou-se por bem averiguar se a sua 

qualidade agradava de uma forma geral aos colaboradores do departamento. Para além disso, 

também é relevante haver uma verificação de requisitos, pois apenas deste modo é possível 

mostrar se a aplicação realizada está de acordo com as especificações impostas. 

Assim sendo, foram elaboradas duas checklists (representadas nas figuras A.1 e A.2), cada 

uma para cada um dos dois tipos de colaboradores (gestores/operadores), de forma a ser 

possível aos colaboradores classificarem a qualidade do SI no final dos testes de funcionamento.  

Estas são um género de guião para os colaboradores, que à medida da sua realização 

avaliam a qualidade gráfica, disposição de informação individual do sistema como também 

classificam o sistema desenvolvido tendo como termo de comparação os métodos 

anteriormente usados. As tarefas a realizar em cada checklist estão dependentes das 

funcionalidades que cada tipo de colaborador terá.  

Definiram-se estas duas diferentes classificações de modo a não ser suscetível a dúvidas. 

Avaliar a aplicação apenas de forma individual poderia, por muito bom que estivesse, ser pior 

que os métodos anteriormente usados. Se a avaliação fosse feita apenas utilizando a 

comparação entre os dois, poderia acontecer que estava muito melhor, mas continuava a ser 

fraco. Posto isto, achou-se que seria mais esclarecedor se a avaliação fosse feita por esses dois 

métodos. 

Deste modo, foi possível conseguir a colaboração de 3 operadores e de 1 gestor para 

testarem do sistema. 

Relativamente aos testes realizados pelos operadores, estes não conseguiram fazer uma 

análise comparativa com os métodos utilizados anteriormente, uma vez que não tinham acesso 

às funcionalidades que a partir de agora irão ter. Quanto à qualidade (visual, disposição 

informação, navegação entre páginas, etc.) do sistema de informação desenvolvido, os 3 

operadores que testaram a aplicação ficaram agradados com o que viram como se pode ver 

pela imagem 4.34. A avaliação das tarefas que tiveram de realizar foi muito positiva, uma vez 

que os valores variam todos entre os 4 (bom) e o 5 (muito bom).  

 

 Q1: Pesquisar pela subestação “Portugal” e ver que esta não existe. 

 Q2: Pesquisar pela subestação “Aeroporto” e verificar que existe. 
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 Q3: Visualizar informação da subestação “Aeroporto”. 

 Q4: Pesquisar a quantidade de tarefas de Comando e Controlo a realizar nas “Águas 

do Cávado”. 

 Q5: Verificar que existem várias tarefas de diferentes áreas para a subestação de 

“Águas do Cávado”. 

 Q6: Colocar uma das tarefas da área de Comando e Controlo da subestação “Águas 

do Cávado” como tratada. 

 Q7: Pesquisar pelos incidentes de Amarante e verificar a causa de um deles. 

 Q8: Pesquisar os equipamentos pertencentes à EFACEC. 

 Q9: Visualizar o Histórico de um Equipamento e verificar os estados pelos quais o 

equipamento passou. 

 

 

Figura 4.34 – Avaliação ao sistema desenvolvido por parte de 3 operadores. 

Quanto à avaliação por parte dos gestores, esta apenas foi conseguida por parte de um. 

Não é a amostra ideal num universo de 4 gestores, mas já é possível tirar algumas conclusões 

e aspetos a melhorar com a avaliação realizada. 

Neste caso já foram obtidas notas comparativas com o sistema anteriormente usado em 

quase todas as funcionalidades, o que permite ter uma noção mais exata da qualidade e da 

usabilidade da aplicação desenvolvida. 

Como se pode ver pela figura 4.35 as notas seguem um pouco os valores da avaliação dos 

operadores, uma vez que as notas são na sua maioria 5 (muito bom), com alguns 4 (bom) à 

mistura. Relativamente à nota comparativa, há alguns aspetos ainda a melhorar porque a sua 

nota situa-se no 4 (melhor), apesar de algumas funcionalidades estarem bastante melhor (5) 

do que a forma como se utilizavam anteriormente. 

 

 Q1: Adicionar a subestação com a designação “Portugal”, com a Sigla “XPTO”, 

Classe “Subestação AT/MT” e DRC “Porto”. 

 Q2: Editar a designação da subestação criada para “2-2”. 

 Q3: Pesquisar pela subestação “Portugal” e ver que esta não existe. 
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 Q4: Pesquisar pela subestação “2-2” e verificar que existe. 

 Q5: Eliminar subestação “2-2”. 

 Q6: Adicionar uma tarefa na subestação “Águas do Cávado” para a data 30/06/2014. 

A tarefa é da área de Comando e Controlo e é necessário levar os esquemas. 

 Q7: Modificar a tarefa a realizar para “Levar os esquemas de ligações”. 

 Q8: Pesquisar a quantidade de tarefas de Comando e Controlo a realizar nas “Águas 

do Cávado”. 

 Q9: Adicionar nova tarefa na subestação “Águas do Cávado” para a data 13/07/2014. 

Desta vez a área será de Telecomunicações, sendo que a tarefa é verificar as 

ligações. 

 Q10: Verificar que existe uma tarefa em cada uma das duas áreas para a subestação 

de “Águas do Cávado”. 

 Q11: Colocar a tarefa da área de Comando e Controlo da subestação “Águas do 

Cávado” como tratada. 

 Q12: Introduzir o incidente ocorrido no dia 22/06/2014 pelas 13h00min em Amarante. 

De referir que o incidente foi “Falha de Telecomando” da área de Comando e 

Controlo. 

 Q13: Editar o incidente adicionado anteriormente, acrescentando que o incidente foi 

resolvido por Acesso Remoto. 

 Q14: Pesquisar pelos incidentes de Amarante e verificar que o incidente adicionado 

está incluído. 

 Q15: Apagar o incidente que acabou de ser inserido. 

 Q16: Adicionar um equipamento “XPTO” da EFACEC, que irá ter o número de série 

10 e irá estar instalado na subestação “Aeroporto”. 

 Q17: Modificar o equipamento com o número de série 10 para o estado “Em 

reparação”. Criar Guia de Entrega com descritivo “Cartas Avariadas”. 

 Q18: Visualizar o Histórico do Equipamento e verificar que os dois estados pelos 

quais o equipamento passou estão lá relatados. 

 Q19: Alterar novamente a informação do equipamento com número de série 10 para 

“Emprestado”. Desta vez, não será necessário criar a Guia de Entrega. 

 Q20: A partir do menu inicial, criar uma nova Guia de Entrega com a última alteração 

realizada. 

 Q21: Exportar para PDF essa mesma Guia de Entrega. 

 Q22: À guia de entrega anterior, acrescenta razão de empréstimo: “Reserva de 

contrato de manutenção”. 

 Q23: Apagar a primeira Guia de Entrega criada. 
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Figura 4.35 – Avaliação ao sistema desenvolvido por parte de 1 gestor. A azul está representada a nota 
individual e a vermelho está representada a nota comparativa. 

Em modo de conclusão, é visto que a qualidade do sistema de informação é boa e “amiga” 

do utilizador, mas que existe ainda trabalho pela frente, já que, como estão identificados nos 

gráficos dos resultados anteriores, há aspetos que podem e devem vir a ser melhorados. 
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Capítulo 5 

Proposta de solução para implementação 
do RCM 

De maneira a entender as principais fontes de falhas de um equipamento e antecipá-las na 

eminência da sua ocorrência, é utilizada a manutenção centrada na confiabilidade. Devido à 

grande imprevisibilidade de falha dos equipamentos, a utilização do RCM permite reduzir as 

atividades de manutenção preventiva, reduzir os custos dos programas de manutenção, 

aumentar a disponibilidade dos sistemas, bem como aumentar a vida útil dos equipamentos 

[11] [12]. 

Sendo assim, e depois de realizada a aplicação que melhora não só a qualidade de 

trabalhado por parte dos colaboradores do departamento, como também permite ter acesso a 

todo o histórico de um equipamento, pensou-se numa proposta para implementação do RCM na 

aplicação. Resumidamente, esta proposta consiste em analisar o histórico de manutenções 

realizados às instalações e com essa informação tentar prever a data para a próxima 

manutenção, que poderá ser ajustada, dependendo da importância da instalação para a EDP 

Distribuição. 

5.1 - Base de dados 

Uma vez que as manutenções são registadas no GIAT, que é uma base de dados a nível 

nacional que serve como cadastro da informação das instalações (configuração das proteções, 

equipamento, etc.), é necessário fazer a interligação das bases de dados (GIAT  Aplicação 

desenvolvida) que será feita tendo por base o ID_GIAT de cada instalação que está na tabela 

T_Instalações. 

Após se ter realizado essa conexão de base de dados, é necessário ler diariamente os valores 

referentes à última manutenção de cada instalação, isto porque apenas estão registados a 

informação da última manutenção.  

Uma vez que uma manutenção de uma subestação engloba a manutenção de todos os 

equipamentos que nela estão instalados, é preciso comparar a data da última manutenção de 

uma instalação com a última manutenção realizada a todos os equipamentos pertencentes a 

essa instalação. Para além disso, é necessário verificar se a última manutenção foi realizada 
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antes da instalação do equipamento na instalação, de forma a evitar que se assuma 

manutenções a equipamentos que não foram realizadas. Caso o equipamento tenha sido 

instalado antes da última manutenção e a última manutenção da instalação seja diferente da 

última manutenção do equipamento, deve-se introduzir numa nova tabela os novos valores. 

Segue uma pequena exemplificação do que terá de se introduzir na tabela. 

 

Tabela 5.1 — Exemplo da tabela que se terá de fazer para se ter a data das manutenções. 

ID ID_Equipamento Data_Manutencao Dif_Datas 

1 Equipamento_x 01/04/2014  

2 Equipamento_y 13/05/2014  

3 Equipamento_y 25/05/2014 12 

4 Equipamento_x 23/06/2014 83 

5 Equipamento_y 25/06/2014 31 

… … … … 

 

À medida que se vai introduzindo novos valores na tabela, é necessário calcular a diferença 

entre a penúltima e última data de manutenção de um determinado equipamento de forma a 

ser possível trabalhar com o tempo entre cada manutenção. 

Para se ter essa tabela tem-se de adicionar ao diagrama de classes existente uma nova 

tabela, que tem apenas está relacionada com a tabela T_Equipamento, como se pode ver 

através da imagem 5.1. 

 

 

Figura 5.1 – O diagrama de classe da base de dados era idêntico ao utilizado, apenas acrescentando a 
tabela T_Historico que estaria interligada com a T_Equipamento. 
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5.2 - Cálculo 

Após obtida a informação referente às manutenções de cada equipamento, é então possível 

fazer uma previsão para a data da próxima avaria consoante as manutenções anteriormente 

realizadas. Para isso é necessário saber o MTTF, isto é, o tempo médio entre falhas do 

equipamento. 

 

 

Figura 5.2 – Curva da banheira [13]. 

Antes de mais e de modo a verificar a localização na curva da banheira, é essencial aplicar 

o teste de Laplace, de forma a verificar se a hipótese nula é ou não rejeitada: 

 H0 (Hipótese nula): as falhas são IID; 

 H1 (Hipótese alternativa): as falhas não são IID. 

Para o cálculo da estatística de teste existem duas possibilidades dependendo dos 

pressupostos definidos antes do teste. Neste caso, e como é pretendido obter o tempo até à 

ocorrência da próxima falha, usou-se a seguinte fórmula [14]: 

 

ET = √12. (N − 1). [
∑ Ti
N−1
i=1

(N−1).Tn
− 0.5] , N ≥ 4,   (5.1) 

 

onde T𝑖 é a idade do equipamento na falha i, Tn é a idade (em dias) do equipamento na falha 

n e N é o número total de falhas. De salientar que ET → N(0,1). 

 

Por fim, e com o intuito de se verificar se a hipótese nula é aceite ou não, é essencial 

calcular os valores críticos. Admitindo que o teste é bilateral e usando um grau de confiança 

de 95%, os valores críticos têm valores de aproximadamente -1,96 e 1,96 segundo a distribuição 

normal. 

Comparando a estatística de teste com os valores críticos obtidos, e sabendo que o cálculo 

do MTTF difere consoante a zona da curva da banheira onde se encontra, existem as seguintes 

possibilidades:  
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 Se ET estiver compreendido entre -1,96 e 1,96, o teste é formalmente inconclusivo 

pelo que se pode aceitar a hipótese nula visto que não há evidência estatística de 

que ela não seja verdadeira, posicionando-se assim na zona constante da curva da 

banheira (zona chata). Por isso, o tempo previsto para a próxima falha de um 

determinado equipamento é calculada pela seguinte expressão: 

 

MTTF =
T0

N
     (5.2) 

 

 Se a hipótese nula for rejeitada é necessário aplicar o Modelo de Duane [15]. Este 

modelo pode ser mais facilmente estruturado se se disponibilizar os valores 

calculados através de uma tabela, sendo constituída pelas seguintes colunas:  

 t 

 N(t)  

 λc =
N(t)

t
 

 ln(t) 

 ln(𝜆𝑐) 

Após realizada a tabela, existe a necessidade de ser realizado um gráfico tendo como 

objetivo a equação da respetiva reta, sendo que os eixos do mesmo são, respetivamente,ln(t) 

e ln(𝜆𝑐). Através da reta, é possível obter os valores de α e b, tendo em vista a aplicação da 

fórmula do cálculo do MTTF. Posto isto, e de forma a tornar-se de mais fácil compreensão, é 

apresentado de seguida um exemplo de aplicação desta última fase do modelo utilizado. 

 

Reta: y = −0,5115x − 0,1393 

 

α = −0,5115 

 

Cálculo de b: ln (
1

𝑏
) = −0,1393 

 

Sabendo-se o número da próxima falha, é necessário obter-se o tempo correspondente. Assim, 

e utilizando as fórmulas MTBFc =
T

N(t)
 e  MTBFc = b ∗ Tα, resulta a seguinte expressão: 

 

N(t) =
T

b∗Tα
     (5.3) 

 

Por último, finalmente é possível saber o valor de λc, sendo de seguida utilizadas as seguintes 

fórmulas tendo em vista o objetivo final: a obtenção do MTTF. 

 

λi = (1 − α) ∗ λc     (5.4) 

 

MTTFi =
1

λi
     (5.5) 
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Após calculado o tempo previsto para a próxima falha de um determinado equipamento, é 

interessante saber o intervalo de confiança que esse valor oferece. Para tal, a opção mais 

simples a se utilizar é a fórmula associada à distribuição qui-quadrado, cujo cálculos dos limites 

inferior e superior são descritos na figura que se segue. 

 

 

Figura 5.3 – Fórmulas utilizadas para o cálculo dos limites superior e inferior do intervalo de confiança 
do MTTF. O r corresponde ao número de falhas ocorridas [14]. 

 Calculado o tempo previsto da próxima manutenção de cada equipamento, com o seu 

intervalo de confiança, é aconselhável atribuir para cada instalação um valor numa escala de 

1 a 5. Essa escala tem como funcionalidade saber a prioridade e a importância da instalação 

para a EDP Distribuição, de forma garantir que nos casos mais prioritários, a manutenção será 

realizada no valor do limite inferior do intervalo de confiança.  
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Capítulo 6 

Conclusão e Trabalhos Futuros 

Concluído o projeto apresentado nesta dissertação, é agora necessário tirar as conclusões 

do trabalho realizado e apresentar alguns trabalhos que podem vir a ser realizados no futuro 

para darem continuidade ao trabalho desta dissertação. 

6.1 - Conclusão 

O principal objetivo da dissertação consistia no estudo das ferramentas e aplicações 

utilizadas pelo departamento MNSE-STPRT e, com base nesse estudo, implementar potenciais 

melhorias identificadas. 

Deste modo, e para se implementar melhorias identificadas, foi desenvolvido um sistema 

de informação que tem como principal objetivo fazer com que o trabalho dos colaboradores do 

departamento MNSE-STPRT venha a ser realizado de uma forma mais eficiente e eficaz. 

Algumas das funcionalidades do sistema de informação desenvolvido já existiam nas 

aplicações e ferramentas anteriormente utilizadas. Estas funcionalidades estão agora 

agregadas numa única aplicação, fazendo assim com que não haja duplicação da informação e 

que a informação seja menos redundante. 

As principais funcionalidades adicionadas foram o registo de pequenos pendentes não 

urgentes a realizar nas instalações e a introdução do histórico de todos os equipamentos, desde 

a sua aquisição até ao seu abate. Com a introdução do registo de tarefas irá ser possível todos 

os colaboradores visualizarem as tarefas por realizar quando se deslocarem a alguma instalação 

e desta forma aumentar a eficiência operacional. A introdução do histórico de equipamento 

tem como objetivo registar todo o percurso do equipamento desde que está nas “mãos” do 

MNSE-STPRE. Serve também como o início para a implementação da manutenção centrada na 

confiabilidade dos diversos equipamentos existentes, e assim haver redução de custos 

relacionados com a manutenção e com o funcionamento dos equipamentos. 

Concluída esta dissertação é possível afirmar que os objetivos definidos inicialmente foram 

cumpridos com sucesso. 
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6.2 - Trabalhos futuros 

Concluídos com sucesso os objetivos referidos no início desta dissertação existe ainda 

trabalho a desenvolver na aplicação desenvolvida. Posto isto, deixam-se algumas 

recomendações e alterações que podem vir a ser realizadas futuramente. 

Algumas funcionalidades implementadas na aplicação desenvolvida podem vir a ser um 

pouco melhoradas. Os testes efetuados apresentam bons resultados, no entanto nem todas as 

funcionalidades atingiram a nota máxima.  

Para além disso, há também vontade por parte do departamento em introduzir o RCM na 

aplicação para que esta se venha a tornar útil no que respeita à manutenção preventiva dos 

equipamento. Para este último trabalho é possível partir da proposta de solução elaborada 

nesta dissertação. 
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Anexo A – Checklists utilizadas para 
validação e avaliação da aplicação 

 

Figura A.1 – Checklist para operadores. 
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Figura A.2 – Checklist para gestores. 


