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Resumo 

 

No presente, as utilities necessitam de realizar um investimento intensivo para manter o seu propósito 

e a sua operação, tendo que ter em conta limitações orçamentais. O problema da onda de substituição 

provém desta situação, onde uma utility deve nivelar o investimento, enquanto a fiabilidade operacional 

do sistema é garantida. Este trabalho descreve uma abordagem para este problema, ao aplicar o 

estado-da-arte relativa à gestão de ativos, para produzir uma calendarização ótima, para a renovação 

de ativos em fim-de-vida útil.  

A calendarização ótima é atingida, aplicando um algoritmo de otimização combinatória, ao selecionar 

investimentos que são eficientes e eficazes tanto na perspetiva económica como técnica.     

Foi executado um caso de estudo aleatório, para demonstrar a aplicabilidade deste método a uma 

grande diversidade de situações. O caso foi construído empregando o método de Monte Carlo. Para 

manter o caso o mais realista possível, foi recolhida informação pública de vários Operadores de Redes 

de Transporte (ORT) de energia elétrica. 

Os resultados deste trabalham confirmam a pertinência de adotar uma metodologia de calendarização 

eficiente dos investimentos de modernização da rede. Com efeito, apresenta-se uma abordagem para 

apoio ao planeamento da onda de substituição, tendo em conta a fiabilidade do sistema e a 

sustentabilidade financeira.  

Palavras-Chave: Calendarização Ótima, Gestão de Ativos, Manutenção baseada no risco, Onda de 

substituição.  
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Abstract 

 

Nowadays, utilities need to invest intensively in the grid in order to ensure the service quality and security 

of supply, while fulfilling budget constraints. The replacement wave problem arises from this situation, 

where a utility must level the investment on asset’s renewal, while ensuring the operation’s reliability. 

This work describes an approach for the replacement wave issue, applying the state-of-the-art asset 

management practices, to produce an optimal schedule for replacement investment of end-of-life 

assets. The optimal scheduling is achieved through a combinatorial optimization algorithm that selects 

investments.  

A theoretical case study was carried out, to show the applicability of the proposed method. The cases 

were built employing Monte Carlo Method. In order to keep as realistic as possible, public information 

was gathered from several Transmission System Operators (TSO) of electricity.  

The results confirmed how pertinent the adoption of a scheduling methodology is, for efficient investment 

in grid’s modernization. An approach is presented, in order to support the assets replacement planning, 

taking into account the grid’s reliability and financial constraints. 

Key-words: Asset Management, Optimal Scheduling, Replacement wave problem, Risk-based 

maintenance. 
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1 Introdução 

 

1.1 Motivação 

 

A energia, ao longo do curso da história foi determinante para a humanidade como factor de 

desenvolvimento social, económico e tecnológico. Desde a primeira revolução industrial, esse papel foi 

amplificado devido à preponderância que a energia fóssil teve para gerar valor e dar sustentação ao 

crescimento económico. Desde então, os recursos energéticos têm uma importância vital e estratégica 

para a sociedade, patente em diversos acontecimentos como, por exemplo, o choque petrolífero de 

19731. Esta dependência que a sociedade contemporânea manifesta em relação a fontes energéticas 

fósseis, implica diversos desafios inerentes ao facto de os mesmos serem finitos, apresentarem 

externalidades negativas e criarem tensões geopolíticas. 

De forma a solucionar estes dilemas, ao nível Europeu e desde finais do seculo XX, o panorama do 

setor energético tem vindo a ser progressivamente alterado. O propósito é manter os preços 

energéticos o mais competitivos possível, garantindo a segurança de abastecimento, tendo em conta 

o impacte ambiental mínimo [1]. Indo ao encontro destes objetivos, houve uma liberalização da indústria 

energética, com especial foco no setor elétrico, com o intuito de aumentar a eficiência económica. 

Este propósito envolve toda a indústria elétrica, porém diversos desafios surgiram para implementar 

estes objetivos, nomeadamente para os Operadores da Rede de Transporte (ORT). A produção 

renovável dista dos centros de consumo, os mercados elétricos Europeus não estão suficientemente 

interligados e a manutenção da qualidade e segurança de abastecimento poderá ser comprometida [2] 

. Apesar destes desafios serem tecnicamente superáveis, a manutenção da competitividade económica 

e as tarifas para os consumidores, podem ser postas em causa pela magnitude do investimento 

necessário. Não só há necessidade de investimento, como existe paradoxalmente uma cada vez maior 

dificuldade de financiamento [3], o que poderá afetar a consecução dos objetivos acima propostos. 

Na perspetiva de uma redução de custos da exploração do sistema ou de remodelação, de forma a 

financiar novos investimentos, a probabilidade de uma falha catastrófica do sistema poderá aumentar. 

Esta situação não só implicaria custos elevados, mas também uma perda de reputação por parte do 

ORT, de todo inaceitável. 

Como é patente, deve ser tida em conta uma abordagem multidisciplinar que englobe todas as áreas 

de gestão de ativos, acomodando todos os interesses que o explorador da rede tem, nomeadamente a 

manutenção da sua proposta de valor assim como a sua sustentabilidade financeira.   

                                                   
1 O choque petrolífero foi um evento que, motivado por fatores políticos, incrementou o preço do petróleo, até o 
mesmo atingir níveis incomportáveis. Este evento mostrou como os recursos energéticos têm uma influência 
preponderante, a nível geoestratégico. 
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Para tal, uma estratégia distinta, eficaz e eficiente deve ser apresentada para orientar a decisão de 

reinvestimento de ativos em fim-de-vida. Deve existir uma relação otimizada entre a diminuição do risco 

de falha para o sistema, tendo em conta o orçamento disponível e limitado do ORT. Desta forma, quer 

a robustez financeira, quer operacional são preservadas, atingindo assim uma eficiência económica 

que em última análise se irá manifestar numa redução de custos para o utilizador final. Assim este 

trabalho irá propor uma calendarização ótima, que auxilie e estruture a decisão e consequentemente a 

otimização da gestão de ativos, com relevo para os ativos em fim-de-vida, enquadrado num framework 

de gestão empresarial de forma a ir ao encontro da motivação supracitada. 

 

1.2 Transporte de Eletricidade  

 

Face à motivação supramencionada, importa compreender qual é o modelo de negócio de um ORT a 

nível Europeu, incidindo no historial de investimento e a perspetiva do mesmo, culminando numa 

análise superficial do financiamento que sustenta o investimento necessário. 

 

1.2.1 Modelo de negócio 

 

O modelo de negócio atual, dos ORT em espaço europeu, resulta da liberalização do mercado de 

eletricidade e de gás natural, ocorrido no final do séc. XX. Esta liberalização desenvolveu-se de forma 

semelhante no espaço Europeu, tendo, porém, características distintas motivadas pelas diferenças 

macroeconómicas, técnicas e jurídicas existentes entre diversos países. 

Essa semelhança é percecionada pela existência da ENTSO-E, associação de ORT de grande parte 

do continente Europeu2. Esta parceria permite que exista competitividade assim como troca de 

informação, viabilizando uma maior integração de diferentes redes energéticas europeias. 

Como a maioria das entidades empresariais, a sustentabilidade de um modelo de negócio passa pela 

existência de uma fonte remuneratória. Para a maioria dos ORT, essa remuneração é estipulada pelo 

Regulatory Asset Base (RAB). Como indicia o nome, a remuneração dos investimentos tem em conta 

os ativos, a respetiva depreciação, e a Rate of Return (RoR) que o regulador define [4]. Como se 

explícita, a RAB é a fonte de receitas primária de um ORT. 

Observa-se que, para além do RAB, introduziram-se outros mecanismos regulatórios que podem 

aumentar as remunerações de um ORT [4], [5]. Estes proporcionam incentivos para fomentar um 

comportamento específico que o ORT tenha, nomeadamente face à gestão dos seus ativos físicos. 

                                                   
2 À exceção de certos países da antiga URSS como Rússia, Bielorrússia, Moldávia, e Ucrânia, assim como Albânia 
e Turquia. 
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Estes mecanismos regulatórios revelam a importância que os ativos físicos desempenham para um 

ORT, em todas as fases da sua vida: aquisição, operação, manutenção e desmantelamento [6]. Dada 

a relevância que os ativos têm para a performance operacional e sustentabilidade financeira, esta 

estrutura de remuneração acrescenta importância substancial aos mesmos. Desta forma interessa 

compreender como os investimentos têm sido conduzidos e com que propósito.  

 

1.2.2 Investimento 

 

Num contexto Europeu, grande parte do investimento que será executado até 2030 terá três grandes 

objetivos: integração de mercado, ligação da geração renovável à rede e a garantia da segurança de 

abastecimento. Dependendo da perspetiva macroeconómica, o custo3 destes investimentos ronda o 

intervalo de 110.000 a 150.000 M€ [2]. Essa aplicação terá maior enfoque na Alemanha, Reino Unido, 

Itália e França, dada a dimensão económica e espacial que estes países possuem, e pelo facto de 

serem nós de interligação de diversas redes de transporte.  

Portugal, devido à menor relevância macroeconómica e geográfica num contexto Europeu, apresenta 

projetos de dimensão Europeia na ordem de 700M€ até 2030 [7]. Porém, para a realidade portuguesa 

é uma soma apreciável, que será aplicada em duas vertentes: interligações com Espanha e ligação a 

capacidade renovável em planeamento ou construção [7]. Para além destes investimentos de dimensão 

pan-Europeia, um ORT deve garantir o normal funcionamento da rede no âmbito nacional. Observando 

a evolução do investimento passado, e futuro, é possível inferir o propósito dos mesmos e o seu impacte 

global. 

Para o caso da rede portuguesa, verifica-se a existência de um primeiro período, 2005 a 2011, 

caracterizado por um pico de investimento. No período de 2012 até 2025 é perspetivado por um gasto 

constante [8], [9].  

Inicialmente, os investimentos na rede focaram-se na capacidade de receção de fontes de energia 

renovável, assim como promover o aumento das interligações energéticas. Compreende-se também 

que a liberalização recente do mercado, assim como a capacidade renovável instalada num curto-

espaço de tempo e a longevidade da rede tenham sido fatores preponderantes para a existência deste 

pico [10]. 

Após este período de forte expansão da rede, a estratégia do ORT passou por combinar o investimento 

no desenvolvimento estratégico da rede, com a modernização de ativos. Esta alteração é motivada por 

fatores externos e internos à empresa. Externamente. o crescimento económico e o consumo têm um 

outlook de estagnação[9], [11], o que motiva menor instalação de capacidade e respetiva necessidade 

de ligação [4], [12].  

                                                   
3 Estes valores são indicativos de projetos com significância pan-europeia.  
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Figura 1 – Evolução das transferências para exploração da TEE (a custos totais). Adaptado de  [9]. 
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Figura 2 – Distribuição do investimento por vetor estratégico. À esquerda apresenta-se a distribuição para o período 
2016 a 2020, à direita encontra-se a distribuição para o período de 2021 a 2025 [8] 
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1.2.3 Sustentabilidade Financeira 

 

Dado este quadro recente de investimento intensivo, e o que futuramente poderá surgir devido ao 

envelhecimento e amortização de ativos, é oportuno ter uma noção das limitações financeiras que os 

ORT, a nível Europeu enfrentam. De acordo com [3], existem 3 formas distintas de uma organização 

se financiar: adquirindo dívida, retendo lucros ou através de equity emission4.  

Segundo [3], estas formas de capitalização têm, porém, limitações. A dívida tem sido a forma preferida 

de capitalização. No entanto, apresenta o risco de incrementar o nível de gearing5, podendo levar a 

uma diminuição do rating financeiro. Tal pode desencadear um aumento de custos de capital, 

conduzindo a uma degradação desta fonte de financiamento. A retenção de lucros poderia induzir perda 

de confiança dos acionistas devido aos elevados rácios de payout6 que usualmente um ORT concede. 

Por fim, uma equity emission é finita e é dependente do risco do resultado operacional da empresa, o 

que pode representar um custo adicional. 

Investimento
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tarifas 

insuficiente

Maior 
necessidade de 
financiamento

Maior Custo de 
dívida

Maior WACC
Aumento 

insustentável 
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tarifas ajustada 

ao 
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Redução da 
necessidade de 
financiamento 

Custo de dívida 
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Crescimento de  

tarifas

Presente Futuro

 

Figura 3 – Importância das tarifas para a estabilidade e sustentabilidade financeira de utilities, assim como para os 
consumidores. [13]. 

                                                   
4 Equity emission, é a venda de capital próprio de uma entidade. Normalmente esse processo ocorre numa bolsa 
sob venda de ações ao mercado. 
5 Gearing é o valor relativo que indica a influência que o passivo tem em relação ao ativo. É dado por D/(D+E), em 
que “D” é a dívida e “E” é o Capital Próprio, sendo dado percentualmente. 
6 Payout é a percentagem de lucro que é dividido pelos acionistas, refletido na estrutura acionista. 
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Assim sendo, para que a estratégia de investimento delineada no futuro seja sustentável, os ORT terão 

de promover mecanismos de eficácia no investimento (value for money) e eficiência operacional 

(manutenção baseada no risco) [3], [13], [14]. 

 

1.3 Envelhecimento de Ativos e Replacement Wave 

 

A modernização de uma rede de transporte é motivada pelo envelhecimento de ativos. Para além do 

desgaste do próprio equipamento, considera-se também a perda de know-how que os trabalhadores 

possuem e a redução do numero de peças sobresselentes, como fatores determinantes para invocar a 

modernização de um ativo.  

O planeamento das necessidades de modernização futuras, é um exercício simples se se tiver em 

conta o histórico do investimento, quais os ativos que foram investidos, e finalmente qual o tempo de 

vida que esse ativo tenderá a ter7. Ao realizar o mesmo, e para a maioria dos ORT, é visível a existência 

de picos e depressões no investimento.  

Esta flutuação prende-se com o elevado investimento na rede elétrica, que existiu nas décadas de 1970 

a 1990, impulsionadas por um assinalável crescimento económico. Assim sendo, facilmente se deduz 

que num prazo de sensivelmente 20 anos, existirão ativos com aproximadamente 40 a 60 anos [14]. 

 

 

É observável, a nível Europeu, um portfólio de ativos envelhecido que necessitará de um investimento 

assinalável para assegurar a sua renovação. Caso esta renovação fosse baseada no tempo de 

operação do ativo [14], ou na otimização da condição de um sistema em termos técnicos [15] existiriam 

invariavelmente picos de investimento. Tendo em conta a situação macroeconómica e especialmente 

financeira atual, tal afigura-se remotamente possível. 

                                                   
7 Este tempo de vida pode ser o tempo de vida médio, ou a duração da depreciação financeira que um dado ativo 
possuí. 
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Desta forma, uma utility deverá ter no seu ambiente orgânico uma estrutura decisora que nivele e 

harmonize o investimento, numa base anual, ao mesmo tempo que garante a escolha dos 

investimentos mais pertinentes. Essa pertinência é avaliada face às necessidades técnicas e 

económicas que a rede tem, no que toca à modernização do seu portfólio de ativos físicos.  

Esta filosofia, de grosso modo, implica o escalonamento temporal de diferentes projetos, sem deixar 

de atingir o objetivo de modernizar uma rede de transporte de eletricidade. Pode-se assim falar de uma 

priorização de investimentos. Importa compreender em que base deve ser feita esta priorização, e quais 

os efeitos, e que requerimentos existem para a mesma ser bem-sucedida. 

 

1.4 Objetivos da Dissertação 

 

Esta Dissertação tem como objetivo a criação de uma metodologia que apoie a decisão de investimento 

em ativos, na rede de transporte de eletricidade, que estejam em fim-de-vida útil. Esta decisão deve ter 

dois âmbitos: um primeiro, onde é decidido se um certo ativo será alvo de um 

recondicionamento/substituição ou continuará a ser alvo de manutenção. O segundo âmbito passa por 

calendarizar de forma ótima os ativos que serão remodelados.  

É assim esperado que este método possibilite uma melhor gestão de ativos. Para atingir este desígnio, 

a decisão de investimento terá de ser eficaz e eficiente. Eficaz, ao selecionar investimentos que mantêm 

a segurança de abastecimento, fiabilidade e respetiva qualidade. Eficiente, como forma de nivelar o 

custo da operação de modernização. Desta forma é possível antever as necessidades de investimento 

e suavizar a replacement wave. 

Para compreender como estes objectivos são alcançados, apresentam-se de seguida as seguintes 

Research Questions (RQ).  

 RQ1: Quais são as estratégias de manutenção que deverão ser consideradas na gestão de 

ativos? 

 RQ2: Quais são os indicadores técnicos e financeiros que deverão ser considerados no 

planeamento do investimento de modernização de redes? 

 RQ3: Quais são os modelos de otimização mais adequados para apoiar o escalonamento de 

investimentos em remodelação de ativos? 

 RQ4: Qual é o tipo de metodologia que deverá ser seguida para planear a modernização da 

rede, tendo por base o estado e a criticidade dos ativos? 

 

A metodologia a desenvolver terá de se adequar às práticas vigentes de gestão de ativos, de forma a 

ser uma abordagem operacional, que possa suportar os processos de planeamento e gestão de 

investimento de ativos. Para fundamentar o método preconizado, recorre-se à informação existente 

acerca de Asset Management, Análise Financeira e Algoritmos de Otimização. 
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1.5 Estrutura da Dissertação 

 

Esta Dissertação terá inicialmente uma introdução e um enquadramento relativo à problemática que 

aborda, no capítulo 1. A compreensão e levantamento do estado-da-arte sobre o desenvolvimento da 

regulação, gestão de ativos, politicas de manutenção e como se definem estratégias de investimento 

encontra-se no capítulo 2. No capítulo 3 abordam-se as diferentes formas de otimização, tanto para a 

formular um problema, como algoritmos que providenciem uma solução ótima do mesmo. 

Esta extensa revisão bibliográfica serve de suporte para a Metodologia desenvolvida no capítulo 4, 

onde é formulado o problema, assim como a metodologia que o resolve. O capítulo 5 aborda casos de 

estudo, onde a metodologia desenvolvida é utilizada, e resultados mostrados e conclusões relativos 

aos mesmos. O capítulo 6 contém conclusões, baseadas no resultado do caso de estudo. Nesta base, 

o mesmo capítulo providencia trabalhos futuros a serem desenvolvidos, em conjunção com o método 

definido neste trabalho.   
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2 Estado da Arte 

 

2.1 Regulação de monopólios do setor elétrico  

 

A regulação de monopólios no panorama Europeu tem início na década de 80 com a liberalização de 

diversas utilities no Reino Unido. Posteriormente, esta realidade estendeu-se a grande parte da Europa, 

tendo sido aplicada em Portugal desde finais da década de 90. Pelas características especificas que 

que a distribuição e transporte de energia elétrica apresentam, estas atividades apesar de possuírem 

capital privado, permaneceram monopólios com elevada regulação.  

De forma simplificada, seria insustentável ter duas entidades numa mesma área geográfica que 

mantivessem e explorassem duas redes energéticas paralelas. Nesta realidade, o regulador surge 

como elemento equilibrador no mercado, de forma a manter benefícios sociais nomeadamente para os 

consumidores, ao mesmo tempo que garante uma atividade sustentável e eficiente ao regulado. Neste 

panorama tem sido procurado, por parte dos atores políticos e económicos, o isolamento da 

característica monopolista associada às redes, capturando maiores proveitos para todos os agentes 

económicos [16]. 

Com a inclusão de geração renovável e a consequente extensão da rede, combinado com o 

envelhecimento de ativos, e a necessidade de integrar o mercado europeu de eletricidade [17], surgiu 

a necessidade para alterar o paradigma regulatório[18]. O modelo regulatório é crucial para lidar com 

a evolução necessária da rede de transporte elétrico, tanto para garantir o menor encarecimento da 

tarifa para os consumidores, assim como a estabilidade financeira dos regulados.  

O mecanismo de atribuição de receitas ao ORT, decorrente da sua atividade, é uma das principais 

formas de regulação e de arbítrio por parte do regulador. Devido à influência e preponderância que a 

mesma tem, importa compreender o seu enquadramento nacional e internacional, assim como a 

perspetiva evolutiva que a regulação tem.  

   

2.1.1 Quadro Regulatório Nacional 

 

A ERSE entrou em funcionamento no início de 1997, tendo vindo a exercer as suas funções de 

regulação no quadro das competências que lhe foram conferidas pela legislação do setor elétrico, 

particularmente pelo Decreto-Lei n.º 187/95, de 27 de julho, e pelos seus estatutos aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 44/97, de 20 de fevereiro. Adicionalmente, com o evoluir do processo de liberalização 

do setor energético, surgiu legislação complementar com o intuito de reforçar, com a devida 

transparência, os seus poderes. 
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Desde a data da sua fundação, os parâmetros para a atividade, com relevo para o Transporte de 

Energia Elétrica, têm sofrido diversas mutações. De 1999 até 2008, a regulação teve como principio 

uma metodologia de custos aceites. Esse modelo regulatório, tinha como base a eficiência e o 

enquadramento do investimento pelo ORT, face às necessidades que a rede tinha [4]. Este modelo, 

baseado em inputs, dava reduzida autonomia de atuação, incrementando o risco regulatório do ORT, 

para além de induzir eficiência apenas nos investimentos iniciais, não sendo abrangente a toda a 

atividade[19]. De forma a conduzir o ORT a um melhor desempenho e eficiência global, o modelo 

regulatório passou a ser baseado em incentivos, dando maior liberdade de ação para o regulado. 

Assim, desde o período regulatório 2009-2011 [4], esta tem sido a realidade até ao presente período 

que engloba 2015-2017, tendo em conta mudanças e correções ténues.  

No período regulatório 2015-2017 [4], os incentivos desempenham um factor central no quadro 

regulatório. Estes influenciam decisivamente a gestão de ativos, em duas perspetivas contabilísticas: 

no Capex, associado a investimentos na rede, e no Opex, associado à operação da rede. Em relação 

ao Capex são usados os seguintes mecanismos: 

  Mecanismo de valorização de novos ativos de forma a incentivar um investimento eficiente, 

este é avaliado tendo em conta o custo real (Creal) que um projeto tem, e o seu custo de 

referência (Cref). Através do rácio entre Cref e Creal, o regulador atribui um prémio que se irá 

manifestar no RAB e no RoR. Este incentivo de custo de referência, tem as implicações 

descritas pela Tabela 1. 

Tabela 1 - Mecanismo de valorização de novos ativos do ORT segundo [4] 

𝐶𝑟𝑒𝑓
𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙⁄  Menor que 0,9 Entre 0,9 e 1,1 Maior que 1,1 

RAB8 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝐶𝑟𝑒𝑓
2

 
0,918𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 + 0,120 𝐶𝑟𝑒𝑓 

RoR9 𝑊𝐴𝐶𝐶 𝑊𝐴𝐶𝐶 + 0,75% 𝑊𝐴𝐶𝐶 + 0,75% 

 

Assim se depreende que quanto menor Creal face a Cref, mais proveitos serão disponibilizados 

ao operador da rede, incentivando um investimento eficiente face ao de referência. 

 

 Incentivo à manutenção de exploração de equipamentos em fim-de-vida útil, para 

equipamentos, que apesar de totalmente amortizados, cumprem requisitos de qualidade e de 

serviço são incentivados a permanecer em operação. Este mecanismo baseia-se na 

remuneração a custos de referência, existindo um incentivo atribuído pelo regulador [4]. 

Neste momento o regulador apenas incentiva a extensão de vida-útil para transformadores de 

potência e linhas, ambos ativos primários. 

                                                   
8 Regulatory Asset Base – Capitais próprios com Débito de médio a longo prazo. Definido pelo regulador  
9 Return on Revenue – net income/revenue. 
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Devido ao aumento de eficiência que este mecanismo trouxe, assim como a flexibilidade que 

traz à gestão de ativos por parte do ORT, o regulador irá aumentar a abrangência para a 

inclusão dos sistemas de controlo10. 

 

Acresce o facto de o regulador limitar os gastos operacionais, que afetam o Opex, existindo os 

seguintes parâmetros: 

 Base de custos de exploração, de forma a diminuir custos, o regulador estabelece valores 

limite face à eficiência a alcançar. São estabelecidos um valor máximo, e mínimo de custos de 

operação que o ORT terá de ter em conta. Estes são baseados no Opex real da empresa 

conjuntamente com o aceite pelo regulador. Este método tenta aumentar a eficiência tendo em 

conta a imprevisibilidade inerente à exploração da rede. 

 

 Indutores de Custo que estão associados à extensão da rede e respetivos painéis em 

subestações. Este parâmetro implica a aceitação do aumento de custos, face a uma expansão 

da rede. Assim o ORT não ficará coibido de realizar a expansão e de assegurar a necessária 

manutenção. 

Para além destes incentivos que incidem diretamente sobre o Opex e Capex, o regulador entende o 

seu papel fulcral para garantia da qualidade de serviço. Assim sendo existe um incentivo à 

disponibilidade da rede de transporte, que pela performance muito positiva, face ao desenho do 

mecanismo, o regulador entendeu rever a mesma. 

Através desta alteração estratégica na viragem da década por parte do regulador, a eficiência 

operacional do ORT foi incrementada em larga medida [4]. Tendo em conta a influência que o quadro 

regulatório tem para o desempenho e exercício da REN, a compreensão da perspetiva futura, para a 

qual a regulação avança, é crítica para a definição de uma estratégia de investimento por parte do ORT. 

A curto-prazo denota-se que o mecanismo de incentivos sobre ativos, irá ser continuada. Porém para 

definição de estratégias para médio e longo prazo, para além da incerteza que os agentes externos 

induzem, nomeadamente a condição macroeconómica, importa compreender como o regulador 

concretiza os seus mecanismos e onde se apoia para a definição dos mesmos. Infere-se que o 

regulador nacional atribui grande importância, no desenho dos seus mecanismos, à realidade 

internacional, executando benchmarking, como patente em [20]. 

 

 

 

                                                   
10 À altura da feitura desta dissertação, não existia qualquer mecanismo concreto relativo a estes activos 
secundários, havendo apenas intenção do regulador a adotar no próximo período (2018-2020). 
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2.1.2 Benchmarking e práticas recomendáveis de regulação 

 

Segundo [21], é visível que existe um mecanismo regulatório comum11. Porém, similarmente a Portugal, 

denota-se uma mudança filosófica de regulação, de custos-aceites para modelos regulatórios indutores 

de eficiência (como os custos de referência). 

Porém qualquer alteração regulatória deverá ter em conta o mercado que regula. Assim, uma das 

grandes dificuldades da regulação, prende-se com a incerteza e influência que a mesma tem junto dos 

seus stakeholders. Apesar de estudos teóricos de natureza económica darem forte sustento a esta 

atividade, existe sempre o risco de criar fortes desigualdades e assimetrias económicas, sendo que o 

sucesso de um mecanismo regulatório é apenas confirmado à posteriori.  

Atualmente esse risco pode ser revisto, pela existência de diversas entidades reguladoras similares. 

Como as mesmas se encontram circunscritas a uma certa jurisdição, tendo como base objetivos e 

propósitos semelhantes, e paradoxalmente condições macroeconómicas de mercado e organizacionais 

distintas, implicará o desenvolvimento de frameworks de regulação distintos ao longo do tempo. Ao 

realizar benchmarking, dentro desta diversidade, consegue-se estabelecer uma comparação que 

poderá trazer melhorias substanciais à aplicação regulatória.  

Este procedimento é uma forma de medir a performance de estruturas monopolistas, induzindo 

competição, que de outra forma não existiria. Assim ocorre uma competição que apesar de artificial12, 

logo não perfeita, leva à procura por maior eficiência e melhores resultados. Todavia, a mesma pode 

trazer efeitos adversos, um risco que o benchmarking constitui13. Este provém da indefinição que o 

benchmarking pode incutir, a longo prazo, para uma política de regulação estável e espectável [22] o 

que é indispensável para a obtenção de um bom rating de crédito pelas utilities, logo fundamental para 

atingir a estabilidade financeira. O risco é exacerbado pelas limitações que esta prática tem na atividade 

de transporte de eletricidade, em particular o reduzido número de companhias, logo de experiências. 

Aliado às distintas jurisdições onde estas companhias se inserem, impõem-se desafios concretos que 

impossibilitam uma comparação uniformizada. Paradigmaticamente, esse risco tenderá a evoluir, pelas 

diferentes condições de mercado, e estruturas que as próprias redes de transporte terão no futuro 

[23]14. 

O regulador deve ter em atenção o uso desta ferramenta, tentando maximizar os seus proveitos, 

minimizando o risco inerente. Uma forma de reduzir o mesmo, é o estabelecimento de normas 

uniformizadoras para o exercício de benchmarking. Complementarmente, novas condutas regulatórias 

                                                   
11É visível que o RoR, o RAB e a depreciação de ativos têm grande importância em praticamente todas as 
estruturas regulatórias, para a determinação de proveitos regulados e para a prática regulatória do transporte de 
eletricidade na Europa. 
12 É referido como “Yardstick competition”, na literatura anglo-saxónica [99] 
13 Este risco é traduzido na possível degradação do rating de crédito, que leva ao aumento do custo de capital do 
regulado. 
14 Portugal, por exemplo não terá penetração de tecnologia HVDC ou um uso extensivo de geração eólica Offshore 
como Alemanha ou Reino Unido, podendo agravar assim assimetrias entre regulações a longo prazo. 
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deverão surgir, diluindo progressivamente o papel que o benchmarking desempenha na definição de 

politicas regulatórias. 

Essa estratégia deverá passar pelo uso de quatro procedimentos, que apesar de terem origem no 

benchmarking, evoluem de acordo com as especificidades de cada mercado, logo com elevado nível 

de independência. É apontado por [23], que as licitações para investimentos, maior período de revisão 

tarifária, maior relação entre regulador e stakeholders, assim como uma diversificação de incentivos, 

são medidas que para além de trazerem estabilidade ao curso regulatório, também se adaptam às 

especificações de cada mercado e incentivam a competitividade, diminuindo o risco de benchmarking. 

O regulador nacional, segundo o questionário executado por [23], denota uma permeabilidade à adoção 

destas medidas, assim como a maioria das entidades reguladoras inquiridas. Porém revela a 

continuidade da importância do benchmarking, para a evolução e consecução da regulação. Apesar da 

permeabilidade, a maioria dos reguladores, à imagem da ERSE, não prevê num futuro próximo a 

inclusão das medidas enunciadas anteriormente no seu framework.  

O contrário tem-se verificado no Reino Unido, em particular com a Ofgem. A experiência, combinada 

com a pluralidade de ORTs dentro da sua jurisdição, contribui decisivamente para uma regulação 

inovadora e assertiva, surgindo assim o pacote regulatório RIIO, que engloba as propriedades que o 

ambiente regulatório deve ter, segundo [23]. 

 

2.1.3 A experiência da Ofgem, e o pacote RIIO 

 

A Ofgem (Office of Gas and Electricity Markets) é o regulador do mercado de gás natural e elétrico do 

Reino Unido15. O transporte de eletricidade é assim alvo de regulação por parte desta entidade. Este 

setor é caracterizado por ter um Gestor de Sistema, a National Grid e três ORTs em áreas geográficas 

distintas: National Grid Electricity Transmission explora Inglaterra e Gales, Scottish Hydro Electric 

Transmission opera no Norte da Escócia e Ilhas e SP Transmission é responsável pelo Sul da Escócia. 

Todas estas entidades operam em regime monopolista, na respetiva jurisdição. 

A Ofgem, desde o início da década de 90 [24], teve uma política regulatória de sucesso face ao mercado 

que controlava, a RPI-X16. O seu principal objetivo era a garantia de programas de investimentos 

eficientes, tendo em conta a fiabilidade do sistema, de forma a reduzir as tarifas para os consumidores. 

Porém o mercado elétrico conheceu, a partir de meados dos anos 2000, importantes alterações que 

tornaram o modelo obsoleto. A inclusão de geração renovável não só influenciou quer o volume quer a 

forma de investimento, assim como diminuiu a qualidade do serviço que os ORT prestavam. 

 

                                                   
15 Excetuando a área geográfica da Irlanda do Norte, onde o regulador desta actividade é Utility Regulator Northern 
Ireland (UREGNI) [100] 
16 RPI X – Retail Price Index, onde X representa melhorias de eficiência expectáveis, necessidades de 
investimento, penalidades e recompensas pela performance [18] 
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Figura 5 – Áreas geográficas onde operam os diferentes ORT do mercado do R.U. [5] 

Esta alteração profunda do mercado motivou uma mudança substancial nos mecanismos regulatórios, 

sob pena de ter um framework desajustado face à realidade. Para motivar o mercado a providenciar 

energia com qualidade, incentivar um setor descarbonizado e sustentável financeira e ambientalmente, 

mantendo a fiabilidade e retendo a eficiência do passado modelo regulatório, a Ofgem criou o modelo 

RIIO. Neste modelo as receitas baseiam-se em incentivos, inovação e outputs que as reguladas 

apresentam.  

A base teórica deste plano assenta na emulação de uma dinâmica de mercado livre [5], [18],promovida 

pelo regulador através de incentivos, onde os mesmos terão de ser transparentes e credíveis, 

atendendo às necessidades atuais de descarbonização. Os incentivos induzem um comportamento 

competitivo, onde a credibilidade e transparência é crucial para todas as partes interessadas definirem 

as suas estratégias e modelos de negócio a longo prazo. Finalmente através desta política é possível 

quantificar o impacto ambiental desta área de atividade, conduzindo as ORT a uma atitude mais 

responsável. Paralelamente uma maior inclusão dos stakeholders garante um modelo benéfico para 

todas as partes, nomeadamente para os consumidores. 

Assim os incentivos são centrais para a emulação do mercado, incidindo em dois fatores 

preponderantes: resultados globais da atividade da ORT, os outputs, e o melhoramento contínuo dos 

mesmos através da inovação. 

Os outputs têm um elevado relevo pela envolvência, liberdade de ação e o acréscimo de risco que 

induz na atividade da ORT, ao mesmo tempo mobilizando a influência das restantes partes 

interessadas em relação ao produto que é comercializado por esta entidade. De forma a espelhar os 

fatores tidos como fundamentais pelas diversas partes interessadas, o regulador [25] entendeu que a 

segurança, fiabilidade, disponibilidade, satisfação do cliente, ligações e a performance ambiental 

deviam ser avaliados. Estes têm uma forma de ser quantificados, assim como um incentivo dependente 

da performance17[25]. 

                                                   
17 Em B.Anexos – Tabelas, é possível consultar a Tabela 16 de forma a percecionar que incentivos o regulador 
possui. 
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O incentivo à inovação prende-se com a melhoria sustentada a longo prazo que os outputs escrutinados 

devem ter. Existem duas formas de capitalizar proveitos através o pacote de estimulo à inovação e pela 

renda de inovação da rede18. Ambas funcionam como catalisador financeiro, para uma redução de 

custos para o consumidor e uma descarbonização da economia a longo prazo. Através de [26], é 

possível inferir que grande parte de custos para a inovação foram direcionados para a melhoria da 

gestão de ativos e para a responsabilidade corporativa. Esta incide em outputs como performance 

ambiental e a satisfação do cliente, assim como melhoria de segurança e fiabilidade de abastecimento. 

Assim repara-se como a inovação está a ser capitalizada, trazendo maiores incentivos existentes nos 

outputs, o que em última análise acrescenta valor à energia a ser transportada, logo aos consumidores. 

Outra alteração que traz estabilidade e virtudes a este modelo é o aumento do período de revisão de 

tarifas, assim como a existência de um framework dedicado para o mesmo. Como referido por [23] esta 

medida contribui decisivamente para uma maior estabilidade estratégica e financeira por parte do ORT, 

assim como promove um desempenho eficiente do regulador [5], [18].  

O RAB continua a ser suporte deste plano remuneratório [26]. Porém é palpável que um modelo de 

negócios que tenha em conta os incentivos, para além de maiores proveitos, capitalizará outros 

benefícios assegurando a desejada sustentabilidade financeira. Tal levará a uma gestão eficiente por 

parte do ORT e melhoria da relação com os diversos stakeholders. 

Como conclusão denota-se uma grande viragem estratégica por parte da Ofgem. Ao contrário do que 

se sucedia no quadro regulatório posterior, onde o regulador tinha uma grande influência na 

configuração do investimento (inputs), atualmente o regulador incentiva a obtenção de certos 

resultados por parte dos regulados. É expectável com esta política possa atingir 1bn £ de poupanças 

para os consumidores, assim como atrair investimento necessário para a conclusão do plano de 

investimento[27]. Importa referir que esta política, através de [5], [18], [23]–[25] implica uma alteração 

relevante porém acertada e duradoura no panorama regulatório europeu.  

Através do estudo do comportamento do regulador nacional, é expectável uma aproximação a estas 

medidas a médio e longo prazo, que terão impacto nas atividades do ORT português. 

Consequentemente, importa compreender como os regulados estão a agir perante estas mudanças 

profundas, e como se estão a posicionar num futuro próximo.  

  

                                                   
18 Network Innovation Allowance e a Network Innovation Competition são incentivos à inovação. Não só entidades 
reguladas, assim como firmas externas, que se podem candidatar para este fundo. Assim é induzida competição, 
pela entrada de entidades externas ao mercado, para além de que é expectável a existência de melhorias de 
serviço ou redução de custos a longo prazo, constituindo um benefício para todas as partes. 
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2.2 Asset Management em redes elétricas 

 

No seio de qualquer organização existem diversos ativos, que têm o potencial de, ou que valorizam a 

mesma [6]. Assim são fundamentais para a consecução dos seus objetivos e parte importante da visão 

estratégica. Apesar de cada tipo de ativo ter uma função basilar, para um ORT, é visível a importância 

acrescida que os ativos físicos possuem, já que estes permitem o transporte de energia elétrica. Assim 

justifica-se uma gestão concentrada em ativos físicos, nomeadamente a RNT. 

Para obter valor destes ativos, uma organização deverá ser munida de uma atividade coordenada que 

se denomina Asset Management [6]. Nesta situação a obtenção de valor, pelos ativos, terá de ter em 

conta os custos e riscos, assim como oportunidades e benefícios. 

Ativo

IntelectualHumano

Físico

Intangível Económico

Imagem pública, 
segurança, 

penetração social, 
etc.

Conhecimento, 
recursos-humanos, 
competências, etc.

Propriedades, redes, 
componentes, 
sistemas, etc.

Dados, acordos, 
patentes, planos, etc.

Capital, vendas, 
custos, lucros, bens, 

etc.

 

Figura 6 – Diversidade de ativos, perante uma disposição adaptado de [28] 

Considerando o desenvolvimento regulatório, e a perspetiva futura do mesmo, reconhece-se a maior 

liberdade de atuação e responsabilidade ao ORT. Paralelamente, as restrições financeiras que existem 

e as necessidades de investimento elevadas, exigem uma gestão dedicada que consiga incrementar 

tanto a eficiência e eficácia da atividade, levando a uma redução de custos. Esta gestão de ativos 

físicos deverá atingir estes objetivos de índole financeira, sem colocar em causa a integridade técnica 

do sistema acrescentando, como desejável, valor económico a todas as partes interessadas. 

Devido às virtudes que esta gestão possuí para a atividade de diversas indústrias, nomeadamente 

aquelas onde ativos físicos são um factor crítico19, tem sido visível uma preocupação de estabelecer 

as melhores práticas. Estas incidem não só no ativo em si, assim como no sistema onde este se insere 

[6]. Esta sensibilidade deverá ter uma perspetiva multidimensional, principalmente técnica, económica 

e social [29], [30]. Conhecendo as especificidades que cada ativo possui, assim como a importância 

que o conjunto destes têm numa visão sistémica, é possível garantir a fiabilidade operacional da rede 

a médio e curto-prazo. Paralelamente uma visão económica e financeira assegura sustentabilidade e 

fiabilidade a longo-prazo, ao maximizar o retorno de investimento de um ativo, sobre o seu ciclo de vida 

                                                   
19 Normalmente tais organizações são denominadas utilities envolvendo estruturas de redes como gás, 
telecomunicações, eletricidade e água. Todas são indústrias que requerem um portfólio intensivo de ativos físicos, 
para operarem normalmente. 
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e a sua influência no sistema. Desta forma garante-se um investimento sustentável na rede, necessário 

para cumprimento dos requisitos técnicos a longo-prazo [31]. 

Surge assim um binómio que interessa maximizar e otimizar, a eficiência e eficácia. A eficácia prende-

se com a realização de tarefas corretas na dimensão temporal apropriada, onde a eficiência implica 

uma execução ótima, com os recursos que são disponibilizados incrementando a produtividade. 

Consequentemente, surge a noção de risco multidimensional que suporta a decisão mais correta, tendo 

em conta as vicissitudes e falhas que os ativos físicos podem ter e qual o respetivo impacte a nível 

sistémico. Assim, riscos de natureza económico-social devem ser também integrados nessa análise 

[29]. 

São necessárias medidas estratégicas, táticas e operacionais que alcancem a gestão de ativos 

preconizada. Essas medidas terão de ser suportadas quer qualitativamente quer quantitativamente, 

assegurando uma tomada de decisão ótima, que têm impacte a longo prazo para um ORT. Estas 

podem ser encontradas em diversos standards, normas e certificações, que oferecem frameworks e 

requisitos, estabelecendo princípios basilares para a construção de uma gestão de ativos eficiente e 

eficaz, nomeadamente para os desafios e presente situação que um ORT enfrenta.   

 

2.2.1 Certificação e normas de Asset Management  

 

A certificação de gestão é uma conduta recorrente em entidades de capital aberto, sendo uma 

creditação da mesma junto de todas as partes interessadas. Com a abertura de capital privado ao setor 

do transporte elétrico, ocorrida nas últimas décadas, interessa ao ORT ter uma certificação específica 

para esta atividade, para além das razões já citadas. Esta especificidade provém dos custos elevados 

de capital que estes ativos têm, o facto de ser a fonte de proveitos do ORT e as implicações críticas 

que a sua falha pode criar [32]. 

Os desafios técnicos, associados com os regulatórios e de cariz financeiro, pressionam as atividades 

de transporte e distribuição elétricas a terem ações de gestão plenamente justificadas, acerca das 

decisões de custos assim como de investimento [33].  

Considerando os vários desafios, observa-se uma grande variedade de abordagens de como as 

entidades responsáveis pela rede elétrica devem gerir os seus ativos, fundamentalmente no que toca 

ao seu design, manutenção e operação destas redes e do respetivo equipamento. Estas entidades têm 

diferentes métodos e estratégias para o teste de equipamento, o cálculo de vida útil, as implicações 

financeiras que diferentes métodos de manutenção têm, assim como a seleção de indicadores e 

informação critica. Esta variedade, e os problemas decorrentes, justificam-se pela falta de normas e 

standards que existem para o setor das redes elétricas [33]. 

É referido por [33], que a falta de standards e linhas normativas para a gestão de ativos de redes 

elétricas, poderá ter um impacto significativo a longo-prazo para a viabilidade deste setor.  
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Apesar de não existir um standard internacional exclusivo e para esta atividade, são encontrados 

diversos frameworks20 [32], [33] , que apesar de partilharem os mesmos princípios, têm diferentes 

estruturas organizativas, assim como focos e metodologias distintos. Apresentam-se quatro condutas 

distintas: a Power Delivery Asset Management Decision Making Process [34], desenvolvido pelo EPRI; 

Transmission Asset Risk Management [35], realizado pela CIGRÉ; o PAS-55, concebido pelo IAM [6], 

[33], [36]; e as séries ISO 5500x [6], [16], [33], [37], criado pela ISO. 

Estas metodologias podem ser agrupadas em 3 grupos, pelo seu foco e âmbito como visível na Figura 

8. Tanto o método criado pela EPRI como pela CIGRE, são circunscritos ao panorama do transporte e 

distribuição elétricos21. O PAS 55 abrange a gestão de ativos físicos, compreendendo diversas 

indústrias, onde as séries ISO 5500X tem uma abrangência sobre qualquer tipo de ativos [36]. Significa 

que uma entidade pode cumprir várias certificações22, dependendo da sua organização e da 

especificidade da sua atividade, jurisdição e regulação. Estas normas dão linhas coordenadoras para 

a criação de um framework sólido de AM, devendo ser plásticas e moldáveis face às necessidades da 

organização, tendo estes certificados um âmbito transversal e geral [33]. 

 

Figura 7 – Diagrama que compara diferentes certificações e normas de gestão de ativos, coletada por [32] 

Devido à abrangência, reputação e sendo o framework mais recente, assim como a uniformização que 

dá ao Asset Management [36], [37], diversos ORT, assim como utilities de diversas indústrias, têm sido 

auditados para obter a certificação ISO 55001 [37]. Esta certificação para além de ser mais abrangente, 

é facilmente reconhecida pelas diversas partes interessadas e aclamada em diversas fontes 

bibliográficas de indústrias variadas, desde o rodoviário passando pelo setor de gás e petrolífero, até 

ao setor elétrico [37], como uma norma a seguir [6]. Denota-se que todas estas indústrias têm em 

comum um elevado portfólio de ativos físicos que está intimamente ligado ao seu modelo de negócio. 

Compreende-se que a migração para esta norma seja plurissetorial. 

                                                   
20 Existem mais normas gerais de AM, mas por serem raramente referidas enunciam-se em rodapé: ASTM E53 e 
as publicações da Global Forum on Maintenance and Asset Management (GFMAM) [33] 
21 Tanto a CIGRE como a EPRI têm um âmbito circunscrito à indústria de transporte e distribuição de eletricidade. 
22 Segundo [37], a Pacific Gas & Electric Co têm ambas os certificados PAS55 e ISO 55001. 
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Figura 8 – Abrangência dos diferentes normas e certificações de gestão de ativos, baseado em [6], [32]–[37], 

 

Importa referir que apesar dos ativos físicos terem uma importância critica para um ORT, existem outros 

ativos23 [6] que devem ser geridos também da forma mais otimizada possível. Compreende-se assim a 

razão de muitas entidades migrarem para esta norma específica: uniformiza práticas, tem um âmbito 

suficientemente geral, mas circunscrito aos ativos, tem uma transversalidade plurissetorial, dando 

maior prestígio, reputação e conotação social. Estas vantagens são capitalizadas pelo framework sólido 

de uma gestão de ativos transversal, para além de ter uma entidade certificadora (ISO) amplamente 

reconhecida no mercado [36].   

Segundo [30], [38] a série normativa ISO 5500X é dividida nas seguintes componentes: 

 ISO 55000:2014-01/03: Asset management — Overview, principles and terminology 

 ISO 55001:2014-01: Asset management — Management systems — Requirements 

 ISO 55002:2014/01: Asset management — Management systems — Guidelines for the 

application of ISO 55001 

Apesar de esta certificação ser requisito necessário para estabelecer uma gestão de ativos consistente, 

pode não ser suficiente [36], já que os problemas e dificuldades próprias do setor de transporte elétrico 

não são especificamente abordados. Desta forma, está a ser estudada a criação de certificações 

suplementares [33], tendo em conta a certificação ISO 55001, que possam dar um tato e sensibilidade 

para os problemas específicos que as organizações no setor elétrico se deparam, quando procuram 

esta certificação. 

Assim se infere que um ORT terá de executar outros standards inerentes a cada tipo de ativo/sistema 

de ativos, garantindo a segurança e correta operação dos equipamentos. Estas normas são fornecidas 

                                                   
23 Estes ativos podem ser intangíveis como software que a empresa desenvolve, assim como o know-how e os 
seus recursos humanos. Para um ORT é fundamental que os seus funcionários dominem várias tecnologias, por 
exemplo, de forma a manter diferentes ativos. 

ISO 550X

PAS 55-
1:2008

EPRI

CIGRÉ

Ativos de distribuição, 

transporte elétricos 

Ativos físicos  

Ativos  
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por diversas instituições, nomeadamente a IEC, entre outras24 [33]. Estas dão suporte à gestão de 

ativos fornecendo standards relativos à segurança, instalação, operação e manutenção que não podem 

ser de todo desprezados pelo ORT.  

Como se pode deduzir, a obtenção deste standard exige grandes transformações no seio de uma 

organização [37]. Estas mutações têm de ser holísticas e transversais, partindo da compreensão de 

cada ativo, passando pela influência que estes têm na perspetiva do sistema, até ao entendimento 

estratégico de como estes terão de ser geridos [39].  

Importa assim compreender como se executa a gestão de ativos, e quais os seus efeitos no seio de 

uma organização, neste caso de um ORT, dado o objetivo que esta dissertação tem. Apesar destas 

normas fornecerem diretivas, o gestor de ativos possui liberdade para definir estratégias de 

investimento e de manutenção de ativos. 

 

2.2.2 Estratégia, Tática e Operação 

 

Para a consecução de uma gestão de ativos, importa compreender que o modelo de negócio de uma 

ORT está intimamente ligado com a infraestrutura que explora25, e como é organização e de que forma 

a gestão de ativos deve influenciar cada ator. Várias fontes [16], [29]–[34], [40] elucidam a existência 

de 3 decisores que possuem uma importância fulcral para a consecução do modelo de negócio e 

respetiva gestão de ativos:  

 Proprietário de Ativos – É o proprietário económico e financeiro da infraestrutura, definindo a 

estratégia que a gestão de ativos deve tomar a longo-prazo, compreendendo na mesma todo 

o portfólio de ativos que possuí. Esta estratégia deve ser definida tendo em conta fatores 

económicos e sociais. Internamente, a estratégia influencia a tática que o gestor de ativos usa 

e é influenciada pelo resultado das mesmas.  

 Gestor de Ativos – Tendo como base a estratégia definida pelo proprietário, o gestor deve 

implementar taticamente a mesma. A implementação deve ser ótima tendo em conta as esferas 

económicas26 e técnicas27, para o caso do ORT. Este ator deduz a eficiência e eficácia das 

suas medidas, executando correções caso necessário, num desígnio temporal transversal, a 

médio-prazo, relativo a um sistema de ativos. É patente a ligação que este interveniente tem 

entre a situação económica definida pelo proprietário e a tradução na situação técnica que terá 

de ser implementada. Quem aplica as diretrizes técnicas para cada ativo, no terreno, é o 

prestador de serviços. 

                                                   
24 Existem diversas instituições nacionais que executam normas, sendo que para o setor elétrico, os standards 
alemães produzidos pela Deutsches Institut für Normung (DIN) têm expressão. Elucida-se também a existência da 
CENELEC de âmbito Europeu. 
25O modelo de negócio assenta nos mecanismos regulatórios explicitados no capítulo 2.1. É assim inferir a 
importância que os ativos possuem para a capitalização de proveitos. 
26 Riscos de negócio, disponibilidade de recursos financeiros, por exemplo 
27 Fiabilidade e disponibilidade da rede, por exemplo. 
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 Prestador de Serviços – Executa os serviços necessários, para implementar e atingir os 

objectivos definidos pelo gestor de ativos, tendo um papel operacional. A esfera temporal deste 

ator incide no curto-prazo, onde as tarefas que o mesmo tem são relacionadas com a 

manutenção, melhoramento ou substituição de ativos, intervindo também caso seja necessária 

a construção de novos ativos. Podem existir diversos prestadores de serviço, onde cada tem 

um âmbito sobre um ativo, ou um grupo restrito dos mesmos. 

Depreende-se assim uma estrutura hierárquica, onde o proprietário define uma estratégia a longo-

prazo, e é o decisor com base em pressupostos económicos e sociais considerando o portfólio de ativos 

que este possuí. O gestor de ativos deve ter uma tática para alcançar os objetivos definidos a nível 

estratégico no médio-prazo, considerando as especificidades técnicas do sistema tendo um orçamento 

para gerir. A nível operacional os prestadores de serviço têm de ter em conta a manutenção que cada 

ativo deve ter, previamente calendarizada pelo gestor, depreendendo-se o caráter de curto-prazo que 

as suas ações têm. Cada ator, no caso de um ORT, possuí tarefas e esferas específicas para alcançar 

uma gestão sólida e transversal. 

Prestador de Serviços

Gestor de Ativos

Proprietário

Estratégico 

Tático

Operacional

Social

Económico

Técnico

Sistema

Item

Portfólio

 

Figura 9 - Estrutura organizativa, presente na gestão de ativos, numa visão holística e transversal. É possível 
verificar como a gestão é executada em três aspetos: Estratégico, Tático e Operacional. Adaptado de [16], [31].  

Para um ORT, uma gestão de ativos contundente auxilia a redução de custos e o desperdício de 

recursos, incrementando a eficiência. Ao mesmo tempo objetiva o investimento, melhorando a eficácia 

dos processos. Não só a nível económico, assim como a nível técnico existe um grande propósito para 

adotar métodos sólidos de AM. A mitigação de riscos, e o aumento da fiabilidade, assim como a 

avaliação do estado de cada ativo, e a consequente priorização de manutenção é fundamental, 

especialmente quando há ativos críticos que, em caso de falha, podem comprometer todo um sistema, 

gerando graves problemas económicos, técnicos e institucionais [37]. 

A nível estratégico estes são estabelecidos dependendo da firma, da situação macroeconómica e 

regulamentar que a mesma se insere.  



22 
 

Diversas táticas, que no conjunto ofereçam uma solução holística e transversal à atividade e à 

organização da ORT, devem a garantir dois objetivos fundamentais: diminuir custos e assegurar ao 

mesmo tempo um incremento da qualidade de serviço. Para alcançar tais resultados é crucial que os 

três intervenientes de asset management tenham uma atividade concordante, ao intervir em três áreas 

a nível tático e operacional: o desenvolvimento de infraestrutura, a gestão dos ativos em exploração, e 

os equipamentos de suporte.  

Em relação ao desenvolvimento de infraestrutura [37], [39] os investimentos devem ser criados tendo 

em conta parâmetros económicos específicos, que determinem o valor que os investimentos irão criar. 

Este investimento poderá ser mais eficiente se houver uma homogeneização dos processos, tipologias 

e equipamentos. Desta forma, pode-se definir um modelo standard capturando economias de escala 

assim como as melhores práticas aquando se define um projeto. Não só o projeto como o processo de 

construção pode ser dotado de metodologias que levem à uniformização. As tarefas devem ser 

executadas de forma exclusiva, não havendo sobreposição de funções e a logística deverá ser 

simplificada, eliminando a necessidade de armazenar componentes. As instalações críticas para o 

ORT, como subestações e linhas, devem ser escrutinadas exaustivamente para evitar derrapagens e 

desvios de custos.   

A gestão dos ativos em exploração, prende-se nomeadamente com a operação da rede, otimizando o 

uso dos ativos. Assim a manutenção da infraestrutura é crucial para alcançar tais desígnios. Para 

otimizar este campo, é imperativo compreender o estado e o risco de falha que um ativo possui, assim 

como compreender os graus de análise que diferentes classes de ativos possuem. Importa atribuir Key 

Performance Indicators (KPI) para assessorar corretamente a decisão que o gestor de ativos tenha de 

realizar, em relação aos diferentes ativos e infraestrutura existente. 

Paralelamente, esta gestão otimizada permite uma análise do custo total de um ativo, levando a uma 

melhoria das decisões de compra e diminuindo os custos. Estas medidas possibilitam uma relação 

aprimorada com o fornecedor, ao prever as necessidades de substituição, renovação e manutenção 

que um certo ativo possa ter. 
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- Refinar modelo de manutenção
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Figura 10 – Medidas avançadas por [39], com foco na estratégia que o proprietário de ativos  deverá seguir para 
o gestor de ativos(azul escuro) e para o prestador de serviços(azul claro).  

Finalmente estas práticas, pelo elevado fluxo de informação que possuem, requerem um investimento 

para uma estrutura de IT dedicada, oferecendo uma visão ampla e transparente de todo o processo de 

gestão. Não só é necessário a existência de variados dados quer quantitativa quer qualitativamente, 

como dados técnicos, económicos e sociais. Estes por si só quer pela sua extensão, quer pela 

redundância que podem ter não permitem uma tomada de decisão inequívoca e propriamente 

fundamentada. Para tal é fulcral a existência de ferramentas analíticas e estatísticas que consigam não 

só relacionar dados assim como simplificar o processo no seu todo. 
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dos ativos 

Dados da condição de 
componentes da rede

Dados Económicos

Dados externos 
Aspetos Sociais

Coleção de 
Informação

Ferramentas 
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Ativos
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decisão

Gestão de Ativos

Controlo da Análise

Manter
Melhorar
Substituir

Decisão

 

Figura 11 – Modelo de decisão de AM Notar que existem 4 passos. O passo a azul claro é de domínio 
operacional, enquanto os restantes o domínio é tático. Adaptado de [41]. 
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Um dado que tem sido usado extensivamente na indústria, para basear a decisão relativa a um ativo, 

é o risco, em concordância com métodos e formulações estabelecidos para o determinar. Com efeito, 

é claro para o gestor de ativos compreender onde, como, e o que deve fazer para ter o melhor 

comportamento face ao sistema que gere. 

Importa ainda referir que a consecução de todas estas medidas permitiu em casos de estudo asseverar 

uma redução de custos totais28 na ordem dos 15% a 20% implicando também a desejada melhoria na 

qualidade do serviço [37], [39]. É patente que todas estas ações envolvem diferentes intervenientes. 

Na ótica de um gestor de ativos são palpáveis os diversos desafios táticos, como o tema desta 

dissertação, que este ator terá de solucionar para incrementar a eficiência e eficácia. 

 

2.2.3 Gestão de Risco  

 

Existe uma tendência crescente para o uso do risco para modelar e aferir decisões no seio de AM. Este 

conceito e a sua análise procuram responder três questões fundamentais [42]:  

1. O que pode correr mal. 

2. Como tal pode acontecer. 

3. Quais são as suas implicações. 

Como foi possível testemunhar, um gestor de ativos terá sempre de otimizar processos para garantir 

os objetivos estratégicos que o proprietário define, que de uma forma simplista podem ser traduzidos 

num incremento de eficácia e eficiência. Esse incremento, deve ter em conta as diversas adversidades 

que direta ou indiretamente se podem suceder, tendo natureza profusa de implicações. Elucidam-se 

razões técnicas, económicas, financeiras, sociais e ambientais, entre outras [41], [43].Tendo em conta 

a natureza estocástica destes eventos, e tendo estes uma consequência possível, [15], [31], [43], [44] 

consideram o risco como forma de avaliar e fundamentar uma decisão que avaliza estas hipóteses.   

Dependendo do propósito que o risco possuí, este é calculado de forma concordante. Porém é 

estabelecido por [45], [46] uma equação base. Como elucida a equação (2.1), onde face a um 

acontecimento 𝐸, com uma probabilidade 𝑝(𝐸), tendo como consequência 𝐶(𝐸) se calcula o risco 𝑅(𝐸) 

associado ao acontecimento29 𝐸.  

 𝑅(𝐸) = 𝑝(𝐸) ∙ 𝐶(𝐸) (2.1) 

Assim, e dependendo da dimensão pretendida, a consequência de um certo evento pode ter as diversas 

dimensões já enunciadas. Esta deve ter em conta especialmente as características técnicas e 

económicas inerentes à atividade de um ORT. Desta forma, e para o caso desta dissertação, rementem 

para as especificidades do sistema de transporte elétrico.  

                                                   
28 Aqui os custos totais remetem para o Totex. 
29 Elucida-se que existem várias formas e métodos, para calcular risco. A formulação 2.1 é aquela que reúne mais 
consenso, sendo apropriada para a situação exposta.  
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Desta forma, o gestor de ativos deve procurar a redução deste risco [44] quando toma decisões face 

aos ativos sob a sua responsabilidade. Na realidade este risco pode ser visto e percecionado de 

diversas formas, pelos diferentes intervenientes de AM e pelas responsabilidades que têm. Para 

percecionar estas diferenças, para o setor elétrico, é sugerido por [29] a separação da noção de risco 

entre categorias técnicas e não técnicas e como as mesmas devem relacionar com a estrutura orgânica 

de AM, presente na figura 7. 

Segundo [29], os riscos não técnicos, que englobam os motivos económicos, sociais e financeiros, têm 

uma componente estratégica e política. Estes riscos têm uma dimensão de médio a longo-prazo sendo 

difíceis de prever30. O gestor de ativos pode contribuir no controlo destes riscos, ao providenciar 

soluções inovadoras que possam minimizar este tipo de riscos.  

É patente que a nível estratégico este risco será o que influenciará as decisões do proprietário, tendo 

em conta os estímulos sociais e económicos que possam existir. Como é visível, e pela dificuldade na 

previsão futura, o portfólio de ativos deverá ser robusto, redundante e flexível de forma a ter em conta 

diversos cenários [47], [48]. Estes três pontos implicam requerimentos técnicos complicados e 

complexos a implementar ao nível do sistema. 

Neste caso, a performance a nível técnico é determinante. Desta maneira o gestor de ativos deverá 

modernizar ou montar nova infraestrutura de forma concordante com as visões a implementar a longo 

e médio prazo. Operacionalmente, o prestador de serviços, terá de garantir o normal funcionamento 

dos novos componentes na rede, e de uma possível nova estrutura funcional. É necessário providenciar 

know-how e ferramentas que o permitam.  

Em relação ao risco técnico, [29] refere que este é motivado pelas falhas que os ativos têm, estando 

intimamente relacionado com as políticas de manutenção. Através do uso de análise de grandes 

quantidades de informação proveniente dos ativos, e da sua condição, é possível quantificar tanto a 

probabilidade de falha assim como a consequência desse evento.  

É fundamental que, operacionalmente existam frameworks estabelecidos que investiguem, analisem, 

diagnostiquem e previnam as várias fontes de falhas que os diversos ativos possam ter. Assim é 

possível ao gestor de ativos, aferir riscos ao nível sistémico executando diversas ações táticas. Desta 

maneira a deterioração e envelhecimento, assim como a falha de cada ativo e a influencia 

macroscópica no desempenho da rede deve ser avaliado. Estas consequências devem ser 

padronizadas tendo em conta a sensibilidade económica que o gestor deve ter. Assim diversos KPI 

deverão ser selecionados tendo em conta cada ativo, e também o desempenho que o sistema tem, de 

forma a analisar o portfólio a ser gerido de forma sólida, quantitativa e financeira. Esta gestão prende-

se com a continuação da manutenção ou substituição, e consequente modernização, de ativos.  

                                                   
30 A introdução de capacidade renovável, foi num passado recente, uma medida ativamente suportada por atores 
políticos, que distorceram grandemente o panorama energético Português. A possibilidade de introdução de 
capacidade nuclear poderia influenciar decisivamente a rede energética deste país. Estes dois eventos são 
exemplos de acontecimentos passados, que a cada um se consegue associar uma consequência e uma 
probabilidade de acontecerem. Porém, como expectável, com uma incerteza muito grande. 
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Estrategicamente, todos estes riscos técnicos deverão ser controlados e o sistema de KPI deverá ser 

atualizado, tendo em conta a visão e a condução que é dada para o ORT. 

Riscos Técnicos Riscos Não-Técnicos

Avaliação da condição e estado de cada ativo.
Calendarização da Manutenção e inspeção

Avaliação de risco nos
Sistema, calendarização de 

modernização, planeamento de 
manutenção

Gestão de:
KPI

Risco do 
Portfólio 

Conhecimento 
em ativos 

Projetar sistemas de 
Ativos

Planear a manutenção 
preventiva

Identificar necessidades futuras da rede

 

Figura 12 – Riscos técnicos e não técnicos de acordo com a estrutura orgânica tripartida de AM da Figura 9. 
Adaptado de [29] 

A importância manifesta do risco para a gestão de ativos, é acompanhada pela grande dificuldade em 

estimar o mesmo de uma perspetiva sistémica e nas diversas dimensões. Porém há diversas fontes 

que elucidam como criar essa estimativa,[45], [46] baseando-se no risco que um ativo apresenta, face 

ao desempenho e influencia que o mesmo apresenta junto do sistema elétrico. É assim necessário que 

o gestor de ativos tenha em conta os vários ativos e as suas peculiaridades, sendo imprescindível não 

só um estudo de cada ativo e da sua condição, operação e historial, assim como uma noção 

macroscópica de como cada ativo influência o sistema. 

Como sugerido por [28], estes riscos devem ser tidos em conta, para decidir o que se deve fazer com 

o ativo em questão. Este cálculo de risco, apesar de necessário para a consecução desta dissertação, 

não está no seu âmbito. Contudo, e devido à sua importância deve ser referida como fundamental, pelo 

impacte que possuí como elemento decisor.  

Importa referir que a gestão de risco tem como objetivo alocar recursos de forma a impedir ativos 

relevantes de falhar, em detrimento dos menos críticos [43]. Face às limitações orçamentais e 

valorização económicas interessa a compreensão destas medidas. Denota-se assim como esta 

sensibilidade face ao ativo deve estar sempre presente para o gestor de ativos. Tanto de uma 

perspetiva macroscópica, englobando o sistema de transporte, assim como microscópica, tendo em 

conta a operação que cada ativo tem. 
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2.2.4 Ativos  

 

O ORT necessita de ter ativos físicos de forma a capitalizar o seu propósito: garantir o transporte de 

energia elétrica. Esta atividade é deveras complexa, necessitando de uma gama diversa de ativos, 

dependendo do sistema onde a rede se insere. Grande parte destes ativos exige um investimento 

avultado, e um acompanhamento e manutenção que exige a alocação de muitos recursos [49],[50] 

como é o caso dos ativos primários. Estes ativos críticos, como linhas e transformadores de potência, 

são a estrutura basilar de uma rede de transporte de eletricidade. Esta criticidade não retira a 

importância dos ativos denominados secundários31, como equipamentos de controlo e corte, que 

possibilitam a fiabilidade do sistema de transporte. 

O desenvolvimento regulatório, a necessidade de modernizar a rede e as limitações financeiras 

motivam uma forte análise ao ciclo de vida destes ativos.[41], [51] É esperado que um melhor 

conhecimento do ciclo de vida de um ativo, implique uma melhoria na decisão que o gestor de ativos 

terá de fazer, tendo em conta o que é melhor para o sistema, quer económica, quer tecnicamente. 

Qualquer equipamento possuí uma vida útil associada, que depende de diversos fatores: como é 

adquirido, operado, mantido, e posteriormente abatido[6]. A aquisição e abate é um tema intimamente 

ligado à decisão de investimento, tendo em conta o estado que um ativo tem, e dependente da sua 

operação e manutenção. A política e estratégia que o gestor define para a manutenção e uso do ativo 

poderá estender a vida útil de um ativo, e a redução do risco que apresenta para o sistema, 

possibilitando um momento ótimo para a substituição de um ativo. Esta última ação depende de dois 

fatores: da avaliação técnica que o gestor faz relativamente ao ativo inserido no sistema, e uma 

avaliação financeira-económica considerando o orçamento disponível, num domínio temporal.  

Um melhor conhecimento relativo à vida útil e das características de envelhecimento de ativos 

consegue estimar com melhor confiança as necessidades de modernização futuras, sendo uma base 

para o desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão [14]. 

 

                                                   
31 Como é patente pelos avanços regulatórios adotados em Portugal, no que refere ao mecanismo de extensão de 
vida útil. 
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Figura 13 – Estados de vida de um ativo, tendo em conta a fiabilidade que tem face ao sistema. São dadas 3 
opções distintas para manter a fiabilidade do ativo. O ativo é fiável por ações de manutenção. Poderá ficar 
degenerado, necessitando de um melhoramento. Posteriormente poderá existir uma substituição caso a operação 
seja imprevisível. Adaptado de [52].  

É observável que a manutenção influencia decisivamente o ciclo-de-vida de um ativo, e como tal o seu 

abate e posterior renovação. Assim, para a definição e consecução de uma estratégia para a 

modernização de ativos e respetiva calendarização, as políticas de manutenção e os requisitos para a 

aplicação das mesmas deverão ser conhecidas primeiramente. Posteriormente deverão ser conhecidas 

estratégias de investimento, de forma a avaliar como os melhoramentos e substituições deverão ser 

escolhidos. 
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2.3 Políticas e Estratégias de Manutenção 

 

A manutenção tem um papel preponderante na operação de um ativo, como se depreende pelos 

múltiplos objetivos que este processo permite alcançar, quer na robustez e fiabilidade que dá ao 

sistema, tendo em conta o custo mínimo para o alcançar. A otimização do equipamento e de recursos 

numa visão microscópica, tendo em conta a otimização de todo o sistema de transporte são valias que 

não só implicam ganhos operacionais como acrescentam valor. A manutenção apresenta a 

oportunidade de minimizar o risco de falha do abastecimento, podendo ao mesmo tempo otimizar o 

investimento necessário, diminuindo-o. Pelas melhorias que a manutenção fomenta, o incremento de 

know-how é possível desenvolver novos produtos e processos acrescentando valor [16]. 

Tendo em conta o factor vital que a manutenção no ciclo-de-vida de um ativo, a par com a estes 

diferentes itens, existem diferentes estratégias concordantes com as especificidades técnicas e 

económicas que cada ativo possua. 

 

2.3.1 Revisão de políticas de Manutenção 

 

Tendo em conta os objetivos supracitados, e a diversidade de ativos que existe numa rede de 

transporte, devem existir estratégias de manutenção concordantes. De forma sintética, existem duas 

filosofias de manutenção: reativa, ou seja, após uma falha ocorre uma reparação; e proativa, ocorrendo 

manutenção de forma a evitar uma falha [8], [31]. 

A filosofia reativa – também denominada manutenção corretiva - tem como base a substituição de 

um equipamento defeituoso, após ocorrer uma falha. Esta filosofia é, no entanto, bastante ultrapassada 

pelas ineficiências e perdas que produz. Segundo [53], esta política produz elevados custos indiretos, 

sendo que se deve minimizar a aplicação de manutenção corretiva, devendo existir uma migração para 

politicas proativas. O gestor de ativos terá em conta, porém vários fatores críticos para a implementação 

desta política: a existência de peças suplentes, existência de tecnologia que possibilite a migração para 

políticas mais avançadas32 e a análise custo/beneficio das interrupções causadas pelas falhas de 

equipamentos [54].  

Assim a grande maioria dos ativos existentes numa rede de transporte deve ter manutenção proativa. 

Esta filosofia tem diversas ramificações, espelhando a sua evolução.  

Time Based Maintenance (TBM) – Como o seu nome indica, esta estratégia tem por base o tempo de 

operação de um ativo, havendo inspeções periódicas e uma substituição ou melhoramento no fim do 

tempo de vida expectável de um equipamento. Porém não tem em conta a especificidade da operação, 

e do uso, logo do desgaste que um certo ativo possuí. Assim, apesar de ser garantida a segurança e a 

                                                   
32 Este tipo de manutenção é usado para cabos subterrâneos por falta métodos de manutenção proactivos 
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fiabilidade de um ativo, não é dado um uso ótimo do equipamento, podendo induzir reparações 

desnecessárias ou a falta das mesmas em tempo útil. Tal degenera, inevitavelmente, num LCC elevado 

[54].  

Condition Based Maintenance (CBM) – É uma evolução natural face à manutenção baseada na 

periodicidade. Com a inclusão de sensores e sistemas de controlo, foi possível estimar com elevado 

grau de confiança o estado de um ativo. Desta forma quer o exercício da manutenção e da substituição, 

está assente em factos operacionais quantitativos e qualitativos [54]. Esta estratégia tem apenas em 

vista a situação de um componente de um sistema, falhando a visão macroscópica que é necessária 

para estimar a fiabilidade de uma rede de transporte como um todo [54]. Assim não é estabelecida uma 

manutenção ótima considerando todo o sistema, mas sim as suas partes, que apesar de positivo pode 

não ser o desejado [16]. 

Reliability Centred Maintenance (RCM) – Esta estratégia tem em vista a garantia da fiabilidade, de 

uma perspetiva macroscópica do sistema. Estabelecendo uma articulação entre TBM, CBM e ainda a 

filosofia corretiva, é possível planear e garantir a manutenção do sistema como um todo. Para tal é 

necessário priorizar a intervenção. Para tal é verificado o estado do ativo e a importância do mesmo, 

para a fiabilidade de todo o sistema. Esta estratégia exige uma forte articulação de informação e um 

uso e tratamento extensivo da mesma para determinar a condição e importância de cada ativo, ou 

grupo de ativos [16].  

Uma extensão desta estratégia, dando um uso à noção de risco, já explorada nesta dissertação, chama-

se Risk Based Maintenance (RBM), baseada num método denominado Failure Mode and Effects 

Analysis (FMEA) [16]. O risco é uma forma para priorizar a necessidade de intervenção de um ativo 

[29]. Quanto maior o risco, maior a necessidade de intervenção [31], [46]. Para calcular este risco, 

importa compreender a probabilidade de falha que um ativo tem, e a consequência da mesma para 

todo o sistema. Logo, analogamente ao que se sucede em RCM, deve existir um uso intensivo de 

informação. 

Este tipo de manutenção preventiva é o culminar do processo de aplicação de métodos estocásticos 

na definição de estratégias de manutenção e de métodos para reforçar a fiabilidade. Como indicado 

por [55] apesar destes métodos requererem recursos para a sua implementação, modelos 

probabilísticos otimizados oferecem a maior eficiência económica assim como flexibilidade de 

exploração e a capitalização de alterações da rede em proveito próprio. Assim se torna visível como 

esta estratégia de manutenção tem vindo a ser preconizada, dado o estado-da-arte de gestão de ativos, 

e a respetiva motivação. 

Convém ter em mente que apesar de serem estratégias diferentes, as mesmas podem ser realizadas 

em conjunto, para diferentes tipos de ativos que possuem características intrínsecas diferentes. 

Consequentemente, estas políticas devem potenciar tanto a fiabilidade como a eficiência e eficácia da 

manutenção, enquadradas uma visão agregada do sistema e portfólio de ativos. 

Esta visão agregada de todo o sistema, como visto anteriormente pelas normas de AM, é fulcral para 

o gestor de ativos, constituindo o RCM e RBM o estado-da-arte da manutenção [31], onde é visível o 
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foco de [32], [34], [38], [40], [45]entre outra bibliografia, nestas ultimas duas estratégias. O risco, devido 

à sua quantificação assim como a transversalidade que permite, tem sido exaustivamente utilizado. 

Assim o binómio da fiabilidade e do risco ganham relevância para a otimização e redução de custos 

garantindo a obtenção de incremento da eficácia e eficiência. Como referido anteriormente, a 

diminuição do risco técnico é importantíssima para a redução de riscos socioecónomicos e vice-versa.  

Apesar de oferecerem uma possibilidade a longo-prazo de otimizar a manutenção, podendo garantir 

um incremento da eficácia e da eficiência operacional, existem barreiras à migração para estratégias 

RCM e RBM. Não só a mudança de paradigma, a alteração do know-how e a falta de experiência nesta 

área, bem como a diversidade de ativos, que implicam um tratamento específico para o cálculo do 

risco/fiabilidade, dificultam uma padronização que de facto suporte esta estratégia. 

Entende-se que um ORT que queira migrar para este tipo de manutenção, com uma visão 

macroscópica, terá diversos desafios transversais e multidisciplinares onde todos os intervenientes de 

AM terão de fazer face. Em concordância com o estado da arte de AM33, assiste-se a uma migração 

para uma estratégia de RCM, onde o risco é usado para definir a manutenção, melhoramento ou 

substituição de um ativo, inferido indiretamente o seu impacte na fiabilidade do sistema.  

Para que o gestor consiga estabelecer uma política de sucesso de RCM, e consequentemente de RBM, 

terão de existir metodologias próprias que consigam analisar os ativos separadamente, ou analisando 

o seu desempenho a nível sistémico. Traduzindo para o caso de um ORT, significa ter capacidade de, 

por exemplo, analisar a condição de um ativo como um disjuntor e também o respetivo sistema de 

proteção ao que o mesmo pertence. Com um maior grau de abstração, pode-se perceber a condição 

de uma subestação, onde o sistema de proteção se encontra instalado. 

Deve ser assim executada uma análise estruturada, para compreender que política cada tipo de ativo 

deverá ter, tendo em conta a monitorização necessária assim como à importância que os mesmos têm. 

Denota-se que o desenvolvimento tecnológico tem um factor crítico na definição destas políticas34, 

assim como para o sucesso das mesmas. 

                                                   
33 Ter em atenção capítulo 2.2.2., especialmente na parte relativa à ISO 5500X. 
34 Os cabos subterrâneos são um exemplo de ativo que, por não existir tecnologia que permita manutenção 
preventiva, são sujeitos a manutenção corretiva. 
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Reliability Centred Maintenance

Caracterização
-Correlação entre condição e consequência de 
falha 
-Monitorização online
-Existência de lista prioritária para intervenção
-Associado à execução de Risk Based 
Maintenance

Utilização
-Recomendado para componentes críticos 
(subestação, TP)

Utilização
-Estratégia usada para redes de AT e MAT

Caracterização
-Manutenção quando necessário
-Monitorização e inspeção continua ou 
ocasional

Condition Based Maintenance

Corrective Maintenance

Caracterização
- Só existe manutenção/inspeção em caso de 
falha

Utilização
-Extensivamente usado para cabos 
subterrâneos, por falta de método de 
manutenção preventiva
-Comum em redes de BT, onde consequência 
de falha não é catastrófica

Time Based Maintenance

Caracterização
- Inspeções e manutenções executadas 
periodicamente
- Periodicidade definida por indicação de 
fabricante ou experiência do ORT

Utilização
-Apropriado para componentes que 
apresentam baixo risco

Importância

C
o

n
d

iç
ãoVaR/

Custo

Grau de Monitorização
 

Figura 14 - Ordenação de políticas de Manutenção, segundo a consideração da condição e importância de um 
ativo, em concordância com o grau de monitorização necessário e rácio VaR e Custo de Aquisição. Adaptado 
de,[39], [52]. 

 

2.3.2 Simulação, Algoritmia e Estrutura de IT 

 

Para determinar a estratégia a usar, assim como operacionalizar a manutenção, é exigida uma estrutura 

transparente e fluída de análise de dados. Para tal, uma estrutura computacional dedicada tem de ser 

conceptualizada e posteriormente implementada. Esse investimento possibilita o desenvolvimento de 

ferramentas que auxiliem a gestão de ativos, de forma a classificar, calendarizar e estabelecer o fluxo 

e ordem de trabalhos. Assim existe a necessidade de ter armazenagem de dados intensiva e uma 

estrutura de IT dedicada a otimizar e clarificar estes processos essenciais para que o gestor de ativos 

tenha todos os dados técnicos e económicos relativos a cada ativo físico [52].  

Devido à diversidade e número de ativos, existem diversos repositórios de dados que terão de ser 

integrados para facilitar a leitura e análise de um ponto de vista tático e sistémico. É expectável assim 

uma simplificação do processo de decisão, relativo à gestão de ativos. Para este fim, existem casos 

em que algumas utilities atribuem pesos para atributos específicos, pontuando para cada tarefa de 

manutenção, priorizando e calendarizando a manutenção nesta base. Apesar da solidez que este 

modelo dá ao processo de decisão, é visível o elevado grau de subjetividade [52].  
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Para reduzir esta subjetividade, existem KPI para cada tipo de ativo. Estes KPI são também usados 

para a avaliação da performance de um sistema. Outra forma para reduzir a subjetividade e a 

particularidade da análise implica o uso de algoritmos específicos como a lógica difusa. Para ter dados 

e conclusões relevantes, a simulação de ativos é uma forma de projetar e prever consequências que 

diversas estratégias de manutenção e de renovação de ativos possam ter para redes elétricas [56]. 

Esta solução é preconizada noutras áreas similares, onde a dinâmica do sistema pela intensidade de 

ativos físicos, é muito semelhante [54]. 

Assim, haver um modelo munido de informação correta que consiga calendarizar e realizar a 

manutenção, tendo como base o risco, perante a RBM [44]. Não só é possível determinar quando e 

como, mas é também possível estabelecer um modelo análogo que viabilize a decisão se se deve 

proceder a uma renovação ou substituição do ativo, ou se se deve manter a manutenção de um certo 

ativo. 

Cálculo nota 
de risco

Risco não 
técnico

Risco Técnico

Fim de vida
Condição 

satisfatória

Remodelar/
Substituir

Manter

Risco 
Aceitável

?

SIMNÃO

Risco Muito 
Elevado

Risco 
Reduzido

 

Figura 15 – Tomada de decisão, tendo em conta uma priorização baseada no risco, para um reinvestimento. 
Adaptado de  [28], [31], [46]. 

A simulação apresenta como grande vantagem a possibilidade de definir diferentes estratégias de 

investimento, crucial para a definição ótima da modernização da rede [57]. Importa considerar que 

estratégias de investimento existem, e qual o fundamento para a consecução das mesmas. 
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2.4 Estratégias de Investimento em Redes de Transporte 

 

Face a estes desenvolvimentos, a estratégia de investimento é um factor preponderante para um ORT. 

Considerando a política de manutenção, deve ser considerada paralelamente uma estratégia de 

investimento, que num ciclo de vida de um ativo representa a decisão de abate e reinvestimento. Não 

obstante, existem diversas estratégias de investimento.  

Atualmente, a concessionária da RNT executa uma análise multicritério/custo-benefício [8], que integra 

sistematicamente as recomendações regulador [58] , a metodologia custo-benefício (CBA) da ENTSO-

E, e a sua própria perceção dos custos e benefícios dos seus vários investimentos.  

 

2.4.1 Análise Custo-Benefício (CBA) 

 

O CBA é um método que equaciona os benefícios de um dado projeto em relação ao seu custo [47], 

possibilitando uma comparação quantitativa de uma só dimensão, de diversos investimentos. É assim 

referido como decisor e justificador de investimento em grande parte dos planos de investimento mais 

recentes [2], [8], [47], [48], possibilitando uma visão transparente e indubitável para definir quais os 

investimentos a realizar. 

Este método é amplamente utilizado na EU, pelas diretivas comunitárias que existem35, a EU 

disponibilizou um guia em conformidade com a ENTSO-E, de boas práticas para a implementação de 

CBA [59]. Para a atividade especifica de um ORT, inserida na indústria energética, existem diversos 

benefícios que devem ser capitalizados, assim como formas específicas de estabelecer o custo. 

A motivação para o uso desta estratégia para um ORT, prende-se com o ambiente de incerteza 

económica, social e tecnológica, associada com as diversas opções que um projeto tem combinado 

com as limitações dos recursos. A CBA, essencial para identificar os projetos que, face aos custos, 

acrescentam mais valor, e que são robustos o suficiente para lidar com a variância existente nas 

diversas projeções futuras. Desta forma é esperado que esta análise contribua decisivamente para uma 

minimização do custo para os consumidores, por dar origem a investimentos mais eficientes [2]. Esta 

ferramenta pode evidenciar projetos que tenham elevada relevância para as politicas pretendidas pelo 

ORT, em conformidade com o regulador. 

Esta análise fundamenta-se em 7 etapas36, segundo [59]: 

1. Identificação do contexto económico 

2. Definição de objetivos 

3. Identificação de projetos 

                                                   
35 As regulações (EU) No 347/2013, e (EU) No 347/201311 incidem sobre esta temática [2]. 
36 Podem existir pequenas diferenças, perante outras fontes, na descrição de CBAs. 
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4. Fiabilidade Técnica, sustentabilidade ambiental 

5. Análise Financeira  

6. Análise Económica  

7. Avaliação de riscos. 

Elucidam-se as 3 etapas finais para a determinação dos custos assim como monetização dos 

benefícios, sendo importante compreender e identificar a contabilização dos mesmos. Desta forma, 

atendendo à particularidade da atividade de um ORT, segundo [60] existem estes parâmetros como a 

Figura 16 alude. 

 

Figura 16 – Itens que a análise custo-benefício terá de examinar, para a situação de um ORT. Adaptado de [60]. 

Os custos do projecto são calculados tendo em atenção o Totex, combinando assim tanto o 

investimento e o capital inicial envolvido (Capex), assim como os custos de operação previstos para o 

funcionamento de um certo projeto (Opex). A análise financeira é fundamental para estabelecer estes 

custos, assim como os rendimentos esperados, que no caso de um ORT, em Portugal, depende dos 

mecanismos financeiros que regulador tenha, para cada tipo de projeto.37 

De forma a completar a análise CBA, e através da análise económica, identificar benefícios. De forma 

a um problema de uma só variável, deve existir quantificação destes benefícios através de uma 

monetização destes. 

A decisão quantitativa é baseada em três fatores: o Valor Atual Líquido (VAL), associado a uma certa 

taxa interna de retorno (TIR), e ao quociente entre o benefício e o custo [59].É possível observar, para 

o caso de um ORT, quais os benefícios que devem ser contabilizados, e como através do documento 

disponibilizado pela ENTSO-E [60], em conformidade com [59] dispostos na Tabela 1738. 

Assim é claro que, havendo uma pool de projetos, o que tiver uma melhor relação entre o custo e o 

benefício, é o escolhido. Esta relação, com uma dimensão, necessita que todos os parâmetros sejam 

quantificados com uma só variável, sendo esta usualmente uma moeda, tendo âmbito financeiro. 

                                                   
37 Os mecanismos encontram-se descritos no capítulo 2.1, onde no subcapítulo 2.1.1 se elucidam os mecanismos 
adotados em Portugal, para o ORT. 
38 Esta tabela pode ser consultada em B.Anexos – Tabelas. 
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Denota-se, porém, a existência de diversos parâmetros, onde não é possível uma quantificação, ou 

seja, monetização dos mesmos. Face a esta situação, seria impossível executar apenas uma CBA, daí 

[2], [8], [47], [60] elucidarem a necessidade de uma análise complementar, nomeando a filosofia 

multicritério como solução desse problema. Na verdade, a abordagem proposta (e aprovada pela 

Comissão Europeia) trata-se de um modelo que combina as filosofias multicritério e custo-benefício, 

ultrapassando a situação onde não existem formas para monetizar certos benefícios. 

 

2.4.2 Abordagem Multicritério  

 

A análise Multicritério (MCA, Multi-Criteria Analysis) é uma forma sistemática e quantitativa para 

resolver problemas de decisão, que envolvem múltiplos critérios e ações possíveis. Desta forma é 

possível auxiliar racionalmente os decisores considerando todos os itens importantes e subjetivos num 

problema[61]. Nas últimas décadas este modelo tem sido estendido para diversas áreas de atividade 

económicas, dada a crescente complexidade inerente aos desenvolvimentos económicos sociais e 

técnicos.  

Deduzindo pela Tabela 1739, e tendo em conta os múltiplos benefícios que devem ser contabilizados a 

MCA tem vindo a ser extensivamente empregue, como ferramenta auxiliar na decisão [59], [62]. De 

forma análoga ao que acontece na CBA, a quantificação permite à MCA de ser uma otimização de uma 

só variável, simplificando extensivamente o problema de decisão. Consequentemente, e também 

analogamente ao CBA, é aí onde reside a sua maior fonte de erro e incerteza [43]. Como tal deve ser 

sugerida outra estratégia que lide especificamente, com a incerteza e com as consequências da 

mesma. 

Apesar desta abordagem, combinada com a CBA, ser amplamente usada como modelo decisor, 

importa referir que uma das suas limitações se prende com a incerteza e, decorrente do mesmo, com 

o risco que um certo investimento apresenta [43]. Apesar de a análise combinada multicritério e CBA 

preconizada pela EU, incutir a análise de risco como critério adicional, existem projetos e decisões que 

exigem uma decisão quase dependente deste fator. 

É patente que pode existir um modelo decisor baseado no risco, para projetos que tenham de lidar com 

a gestão de fim-de-vida de ativos e, consequentemente, com a otimização do planeamento para a 

modernização de ativos da RNT. Este modelo poderá não só simplificar o processo da tomada de 

decisão, assim como ter em conta as limitações existentes atingindo o objetivo que esta dissertação se 

propõe: a calendarização ótima da modernização da RNT, atendendo às limitações de índole 

orçamental e temporal. 

 

  

                                                   
39 Esta tabela pode ser consultada em B.Anexos – Tabelas. 
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3 Modelos e algoritmos de Otimização 

 

A tomada da melhor decisão pode ser observada como um exercício de otimização, para que a mesma 

seja o mais eficiente e eficaz possível. Para tal, deve existir um tratamento analítico e lógico do 

problema, traduzindo o mesmo num modelo matemático que o sustente. Após esse modelo estar 

delineado, deve ser executado um algoritmo que encontre a solução ótima. 

É assim percetível a cadência do tratamento e definição de um problema, para obter a solução ótima 

do mesmo, 

1. Modelação do problema em termos matemáticos 

2. Obtenção de um algoritmo encontre a solução ótima do modelo. 

De uma forma genérica, o modelo matemático assenta na seguinte formulação como (3.1) indica, 

baseado em técnicas de Mathematical Programming [63] : 

 
min
𝑥∈Χ

𝑓(𝑥) (3.1) 

A formulação indicada em (4.1), tem como objetivo a minimização (ou maximização) da função 𝑓. Para 

tal deve ser encontrado uma solução global 𝑥∗. De notar que o espaço de soluções Χ pode estar sujeito 

a restrições definidas por equações e inequações, como 𝑔 e ℎ remetem através de (3.2). 

 
𝑔(𝑥) ≤ 0 

ℎ(𝑥) = 0 
(3.2) 

 

Esta notação geral, apesar de indiciar um princípio de como o problema deverá ser encarado, não 

revela como o mesmo poderá ser resolvido. De facto, cada função ou variável do problema poderá ser 

contínuo ou discreto, aleatório ou determinístico, linear, convexo ou podendo ser expressa apenas de 

forma numérica. Estas propriedades são fulcrais para a seleção do algoritmo que executa a procura40. 

O algoritmo em si poderá vir a encontrar um ótimo global ou um ótimo local, dentro do espaço de 

soluções. Um ótimo local é a melhor solução que é encontrada considerando parte do domínio, ao 

passo que o ótimo global alude para a melhor solução para todo o espaço de soluções. 

Focando na problemática da calendarização de investimentos, onde existe um número finito de anos e 

de projetos a considerar, sendo os mesmos indivisíveis temporalmente, é pertinente abordar os 

problemas combinatórios41 e a sua otimização. Estes problemas são computacionalmente intensivos, 

já que ao aumentar a dimensão do problema de forma linear, as soluções possíveis aumentam 

                                                   
40 Como exemplo, uma função convexa permite uma busca eficiente pelo mínimo global, já que pela propriedade 
da convexidade, quando se encontra um mínimo, o mesmo é único, logo global. 
41 Existem diversos exemplos de problemas combinatórios, que facilmente podem ser extrapolados face ao 
problema que esta dissertação aborda. O Knapsack problema [66], o problema genérico da calendarização,[69] 
[74] e o problema de despacho [65] são exemplos de problemas de otimização combinatórios. 
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exponencialmente. Desta forma é provável que hajam problemas que não possuam resolução ótima 

possível, em tempo útil. Por esta propriedade, estes problemas são designados NP-Hard [64], [65]. 

Para resolver este problema, surgem duas filosofias simetricamente distintas: usando algoritmos 

exatos, ou algoritmos Meta-Heurísticos. É apontado por [66] que os algoritmos exatos como o Dynamic 

Programming ou o Branch-and-Bound conseguem encontrar um ótimo global para o problema. Porém 

sofrem da maldição da dimensionalidade, ou seja, se a dimensão do problema aumentar linearmente, 

o tempo de resolução aumentará exponencialmente [67], o que poderá ser insustentável face ao tempo 

existente para providenciar uma resposta. 

Para lidar com esta situação, tem existido um assinalável desenvolvimento de algoritmos meta-

heurísticos42, que ao executar uma procura aleatória, conseguem resultados promissores. Esta 

implementação prática e eficiente, possuí também as suas limitações. Como o nome indica, a solução 

apresentada por este tipo de algoritmos é heurística: prática e suficiente para o problema em questão, 

mas nunca é garantidamente ótima [68].  

Pela leitura da bibliografia que retrata este tema, é possível verificar a diversidade de algoritmos Meta-

Heurísticos passíveis de utilização [65], [69], [70]. Os métodos populacionais, como [68] indica, têm 

uma grande preferência no uso em problemas e aplicações em sistemas de energia [70]. Estes métodos 

consideram uma população de soluções, ao invés de uma só, que interagem com o problema emulando 

operações existentes na biologia, ou em processos físicos. Existem algoritmos baseados na evolução 

de populações e no movimento de populações. É possível, e de resto visível a combinação entre 

diversos algoritmos, que originam algoritmos customizados, face a problemas específicos. 

Tendo em atenção o problema de índole combinatório a modelar, deverá existir um algoritmo que 

suporte uma otimização do mesmo, e que tenha em conta as suas especificidades.  

 

3.1 Modelação de problemas combinatórios 

 

O problema da calendarização, para a atividade de um ORT, pode ser encontrado não só para definir 

temporalmente quando é que investimento poderá ser realizado [69], mas também numa perspetiva 

técnica definir que geração e em que slot horário poderá fornecer eletricidade ao sistema elétrico, algo 

designado como o problema do despacho [65], enquadrado na atividade de um Gestor Global de 

Sistema. 

Para definir corretamente o problema em questão, a calendarização de investimento no que refere à 

modernização, deve ser revista como são definidos os problemas combinatórios, num modelo que seja 

o mais operacional e robusto, face ao problema a definir. 

                                                   
42 Assiste-se também ao desenvolvimento de heurísticas associados aos algoritmos exatos como o DP, como 
pode ser visto em [67]. 
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É avançada uma formulação matemática baseada em Linear Programming, mas estendida para o caso 

especifico de variáveis discretas. Tal revela-se particularmente útil para a formulação matemática de 

um problema de calendarização [63]. 

 

3.1.1 Mixed Integer Linear Programming (MILP) 

 

Em conformidade com os modelos de Mathematical Programming [63], uma das primeiras formas de 

modelar problemas lineares surgiu através de Linear Programming (LP), que em consonância com o 

algoritmo Simplex, proporcionaram uma considerável evolução na computação e na resolução de 

diversos problemas, anteriormente vistos como complexos. Apesar da robustez e dos resultados do 

modelo e respetivo algoritmo, os mesmos tinham em conta problemas lineares contínuos. Ou seja, 

problemas de índole discretos, e combinatórios, mesmo que expressos por equações lineares, não são 

abrangidos por essa formulação e algoritmo [71]. 

O MILP, que retém a filosofia da formulação de LP estende a mesma para a problemática combinatória 

e discreta. Desta forma, como visto em [63] é possível definir e formular um exercício de otimização de 

um calendário. 

 
min
𝑥∈Χ

𝑓𝑇 ∙ 𝑥 (3.3) 

 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 ∶   

 𝐴𝑥 ≤ 𝑏  

 𝐴𝑒𝑞𝑥 = 𝑏𝑒𝑞  

 𝑥 é 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑜   

Comumente, para providenciar uma solução ótima para este tipo de problemas são utilizados 

algoritmos exatos como o Dynamic Programming  [67], [72] ou usando estratégia do Branch-and-Bound 

[72], [73]. Porém, e dependendo do problema a otimizar poderão ser usados algoritmos meta-

heurísticos, baseados em métodos de procura aleatória. 

 

3.1.2 Modelação de problemas de calendarização 

 

Apesar do MILP fornecer uma formulação abrangente, para problemas que se regem usualmente por 

equações lineares, existem outros problemas que necessitam de modelos mais complexos. Esses 

modelos poderão ter características que imponham equações subestaçõeses, ou uma descrição 

numérica do problema. Deve-se elucidar também o leitor para a existência de problemas modelados 

estocasticamente. Para ter noção que modelos poderão ser abordados, alude-se a [74], onde se 

modelam problemas de calendarização onde estas características são abordadas.  
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Como estes problemas tendem a ser de cariz combinatório, para a resolução destes modelos são 

abordados algoritmos Exatos e Meta-Heurísticos.   

 

3.2 Algoritmos Exatos 

 

Os algoritmos exatos43 têm como principio a obtenção do ótimo global. Porém essa procura poderá 

demorar um tempo exponencial, ou seja, caso a dimensão do problema aumente linearmente, o tempo 

de pesquisa poderá aumentar exponencialmente. De forma a lidar com esta situação são sugeridas 

duas abordagens: o Dynamic Programming e Branch-and-Bound [72], [73]. Estas são baseadas num 

método de procura divide and conquer, ou seja, dividir o problema em pequenas partes resolvendo o 

todo de maneira mais eficiente. A partir desta filosofia comum, os mesmos têm particularidades e 

diferenças. No entanto ambos os algoritmos, de forma distinta, sofrem do problema da 

dimensionalidade que um problema possa ter, o que impossibilita o uso dos mesmos para problemas 

com elevado número de variáveis. Outra grande desvantagem é a adaptabilidade que o modelo tem de 

ter, face ao algoritmo a implementar. 

 

3.2.1 Dynamic Programming (DP) 

 

Dynamic Programming (DP) é um algoritmo usado para a resolução de problema de índole 

combinatória, que estratifica e divide um problema em vários sub-problemas de forma recursiva. A 

grande vantagem desta técnica é o reduzido tempo de resolução de 𝛰(𝑛2 ) ou 𝛰(𝑛3 ) para encontrar a 

solução ótima [70], quando comparado com abordagens diretas. Usando as mesmas para resolver 

problemas combinatórios, implicaria um tempo de resolução muito mais elevado, da ordem de 𝛰(2𝑛). 

Tal explica a preferência que o DP possuí como refere [72].É um algoritmo que pode ser usado para 

resolver problemas com diferentes características, necessitando, porém, de uma reformulação do 

problema que exige um conhecimento profundo deste algoritmo. 

Apesar destas vantagens, o DP sofre de diversas limitações. O número de variáveis que o algoritmo 

tem de ter em conta, implica um aumento de complexidade exponencial, o que poderá pôr em causa a 

resolução em tempo-útil do problema. Paralelamente a modificação do problema, no decurso da sua 

resolução é impossível o que pode motivar a escolha para outros algoritmos como os Meta-heurísticos. 

É referido por [67], que o DP se pode mutar conseguindo resultados consistentes e aproximados. 

O modelo básico que suporta um DP tem 2 características essenciais: 

 Um sistema discreto de tempo subjacente. 

                                                   
43 Também denominados “clássicos” em alguma literatura como [69]. 
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 Uma função custo aditiva ao longo do tempo. 

Adicionalmente existem 3 fundamentos para criar um DP, segundo [72]: 

 Estágios – O problema de otimização deve ser estruturado em diversos estágios, que são 

resolvidos sequencialmente. A solução de cada estágio define as características do próximo 

estágio a resolver. 

 Estados 𝑥𝑘– Associado a cada estágio do problema de otimização existe um estado 𝑥, indexado 

a um momento 𝑘. Este é um dos fatores críticos no desenho do algoritmo, já que cada problema 

necessita de parâmetros de estado específicos para o mesmo. Existem normas, porém este é 

um factor limitativo do DP, tanto pelas restrições de variáveis que podem ser incluídas, como 

pelo entendimento necessário do funcionamento deste algoritmo. 

 Recursividade – É o principio basilar deste algoritmo. A passagem de estágio, através dos 

𝑘 estados é executada de forma recursiva. O princípio de Bellman garante que os estados e 

decisões tomados são ótimos, então o problema é resolvido de forma ótima. 

Apesar de providenciar um resultado ótimo, de uma forma computacionalmente eficiente, o DP tem 

diversos problemas como [67] refere: 

 O problema aumenta exponencialmente quanto maior o número de variáveis de estados 

 É mais eficaz e eficiente providenciar uma simulação do sistema que um modelo analítico ou 

numérico. 

 Limitações do algoritmo caso sejam necessárias soluções em tempo-real. 

O mesmo autor, porém, refere que o DP pode ser usado como base de formulações heurísticas, 

baseadas em resoluções numéricas deste algoritmo44. Como conclusão se depreende que DP para ser 

usado de forma eficaz, é requerido um conhecimento assinalável do mesmo. Porém, se corretamente 

efetuado é capaz de atingir resultados assinaláveis. A aplicabilidade deste algoritmo em ambiente 

computacional é sugerido por [75]. 

 

3.2.2 Branch-and-Bound (B&B) 

 

Apesar de discreto, um problema de otimização combinatória pode ser linear. Caso se verifique a 

linearidade da função objetivo e das funções restritivas, assim como a variável objetiva ser continua, o 

problema pode ser formulado segundo os princípios de programação linear.  

No caso de o espaço de soluções ser discreto, para a mesma formulação, considera-se a problemática 

do MILP. Para proceder à sua resolução, [63] refere que o método preconizado é a existência de um 

relaxamento linear do problema, ou seja, remover as restrições das variáveis serem inteiras.  

                                                   
44 Caso o leitor tenha interesse neste algoritmo alude-se a leitura suplementar de [75], como forma de implementar 
o algoritmo em ambiente Matlab. 
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Perante este relaxamento, o problema torna-se num LP, sendo passível de resolução segundo o 

método Simplex. O resultado pode ser um dos seguintes [63]: 

1. O problema LP é inviável, não tendo solução, logo o problema MILP também é inviável. 

2. O problema LP não tem restrições, o que indica uma má abordagem ao problema. 

3. O problema LP tem uma solução com todas as restrições satisfeitas, assim o MILP foi resolvido. 

4. O problema LP tem uma solução, no entanto as restrições referentes às variáveis serem 

discretas não foi cumprida. 

Caso o resultado desta operação for 1 ou 2 a resolução é inviável. Na situação 3, o problema é 

resolvido. Porém caso seja 4, deve existir um passo suplementar para encontrar a solução. 

A técnica usada para possibilitar esse passo adicional, é o Branch-and-Bound. Este algoritmo divide o 

problema em vários sub-problemas (branch) mediante os números inteiros que uma certa variável pode 

tomar. É possível para efeitos de visualização, encarar estas possibilidades como uma árvore de 

problemas, como na Figura 17, onde o algoritmo vai inspecionando se cada caminho tem uma solução, 

aprofundando a procura. 

 

Figura 17 – Racional do Branch de um problema. É visível que se gera uma árvore dependendo do número de 
variáveis 𝑛 existentes, e quantos números inteiros 𝑎, cada variável pode gerar. A figura alude para um problema 
com duas variáveis (𝑥1 , 𝑥2), onde as mesmas são binárias. Assim teremos uma árvore de possíveis soluções 𝑎𝑛, 

que para este caso concreto serão 22, logo 4 soluções possíveis. 

Apesar de teoricamente, a procura ser exponencial45, na prática é visível uma redução dos tempos de 

procura ainda que esta não possa ser sempre garantida. Tal depende de como o problema é formulado, 

e a procura executada.  

Inspecionando [76], é possível observar a aplicabilidade deste algoritmo em ambiente Matlab. 

  

                                                   
45 Para um problema de variáveis binárias, com n variáveis teremos 2𝑛 potenciais soluções.  
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3.3 Meta-heurística 

 

Face à existência de problemas complexos e de grande dimensão, não é de facto possível a resolução 

ótima destes problemas por métodos exatos, analítica ou numericamente, dado um limite razoável de 

tempo. Como anteriormente visto, tal pode acontecer com o uso de algoritmos exatos. 

Independentemente do sistema ou modelo a ser considerado, quer este seja discreto ou continuo, 

restringidos ou não, mono ou multiobjectivo, estáticos ou dinâmicos, de natureza estocástica ou 

determinística, os métodos meta-heurísticos encontram soluções satisfatórias para estes problemas 

[68]. Um algoritmo meta-heurístico é desenhado para resolver, de forma aproximada, uma grande 

diversidade de modelos, sem necessidade de existir uma adaptação profunda, quer do modelo ao 

algoritmo, ou do algoritmo ao modelo. 

Assim estes algoritmos têm conhecido um uso cada vez maior na resolução de problemas complexos, 

em todos os setores económicos, desde a indústria energética, até ao mundo financeiro. Considerando 

a indústria elétrica, existe uma extensiva lista de aplicações de uso de métodos meta-heurísticos, assim 

como diversidade e variância dos mesmos, segundo [70]. 

 

3.3.1 Procura Aleatória 

 

Apesar dos algoritmos meta-heurísticos (AMH) estruturarem a sua procura de forma aleatória, a mesma 

pode e deve ser estruturada e orientada para encontrar o resultado mais ótimo possível.  

Para capturar essa estruturação, estes algoritmos baseiam-se em processos naturais que apesar de 

aleatórios e incertos, têm um objetivo46. Esta objetividade é capturada na grande maioria dos algoritmos 

meta-heurísticos. [77] divide os tipos de algoritmos meta-heurísticos em duas grandes famílias: 

soluções baseadas no indivíduo e baseadas em populações. 

No entanto, e de uma forma transversal nos AMH, a disposição da procura baseia-se em dois princípios 

mutuamente exclusivos, logo simetricamente opostos que devem ser propriamente balanceados [77]: 

Exploration e Exploitation. A Exploration é um princípio baseado numa procura abrangente, onde esta 

tem uma maior incerteza se a solução a encontrar é realmente ótima ou não. Esta atitude tem assim 

um maior risco. De forma simétrica a Exploitation é uma atitude com um risco menor, no sentido que 

pelo menos um mínimo local é atingido.  

                                                   
46 A evolução, por exemplo, é um fenómeno aleatório, porém objetivo, onde os indivíduos mais bem-adaptados ao 
meio ambiente perduram, sendo assim analogamente soluções ótimas, para um dado problema.  
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Tabela 2 – Descrição simplista como um algoritmo Meta-heurístico pode ter uma estratégia intensiva 
(aproveitamento) ou diversificada (exploração) na procura pelo ótimo. Adaptado de [68].  

Nr. Indivíduos Aleatoriedade do algoritmo 

 Reduzido Elevado 

Reduzido  Exploration 

Elevado Exploitation  

 

Estes dois princípios constituem uma das maiores dificuldades relacionadas com os AMH, o tunning, 

ou seja, a definição de parâmetros dentro do algoritmo que estabelecem por exemplo, se o mesmo tem 

cariz mais de Exploitation ou Exploration. 

A inspiração em processos naturais e tendo uma estratégia de procura algo organizada, não retira a 

natureza estocástica que estes processos têm, além de proporcionar uma diversidade assinalável, no 

que toca à tipologia existente de AMH. 

 

Figura 18 – Organização de algoritmos Meta-Heurísticos pelas características segundo [70], [77]. É patente a 
diversidade de algoritmos existentes, tendo em atenção a não inclusão de algoritmos híbridos.  

Como a Figura 18 demonstra, existe uma diversidade assinalável de algoritmos meta-heurísticos, 

muitos dos quais usados para problemas de sistemas de energia [70]. Urge elucidar o leitor que essa 

diversidade pode ser teoricamente aumentada exponencialmente se se tiver em conta as combinações 

que podem existir entre diversas tipologias de AMH, os denominados algoritmos híbridos.  

Consequentemente, é visível a falta de base teórica que sustenta qual o melhor algoritmo a aplicar. 

Como manifesta [78], o teorema “No Free Lunch” aplicável a algoritmos evolucionários47, onde não 

existe um algoritmo desta tipologia que seja em média superior em comparação com outro algoritmo 

da mesma família. Apenas demonstrando, para um dado problema, é possível compreender qual o 

                                                   
47 Este teorema, como [78], [101] elucidam, é alvo de grande discórdia na comunidade científica acerca da sua 
interpretação. Citou-se este exemplo precisamente para explanar a dificuldade de sustentar teoricamente estes 
algoritmos e as suas propriedades. 
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algoritmo superior, sem, no entanto, compreender a razão. Tal sustenta [78] como a validação de 

resultados pode ser particularmente complexa48 [79], assim como a realização de tunning. [78]. 

Tendo esta situação em mente, urge encontrar uma tipologia de AMH, que responda eficientemente ao 

problema em questão, tendo uma performance já estudada teoricamente, e empiricamente testada. 

Dado [70], [79]–[81], o algoritmo EPSO tem um elevado interesse. Para a sua compreensão, convém 

abordar os dois algoritmos base que possibilitam o EPSO: a computação evolucionária e o Swarm 

Intelligence, nomeadamente o Particle Swarm Optimization (PSO) [68]. 

 

3.3.2 Algoritmos Populacionais 

 

A meta-heurística populacional tem em conta múltiplas soluções para executar a sua procura. Os 

métodos mais estudados prendem-se com a Computação evolucionária (EC) and Swarm Intelligence 

(SI). Os algoritmos EC são inspirados na teoria evolucionária de Darwin’s, onde uma população de 

indivíduos é modificada através de recombinação e operações de mutação. Em SI, a ideia é produzir 

uma procura inteligente através de analogias de interações sociais. 

3.3.2.1 Evolução Computacional 

Tal como na biologia e tendo em conta o trabalho de Darwin, a evolução das espécies incide na tese 

que o ser mais bem-adaptado a um certo ambiente irá sobreviver e criará descendência que poderá 

herdar essas características que ditaram o sucesso, ou desenvolver outras que poderão exponenciar 

esse sucesso. A computação evolucionária captura a essência, extrapolando a mesma para uma 

procura. Esta consiste numa população inicial de potenciais soluções que evoluem, ou seja, modificam-

se aleatoriamente de uma certa forma, na procura pela solução ótima. 

Esta tipologia algorítmica surgiu nas décadas de 60, tendo tido um desenvolvimento assinalável desde 

então, resultando uma grande diversidade de métodos, como pode ser reparado em [77]. De resto esta 

disciplina de AMH tem sido usado para resolver problemas de otimização restritos e combinatórios. 

Esta tipologia de AMH é extensivamente usada para resolver problemas de índole combinatória, 

especialmente problemas de calendarização como [69], onde foi usado um algoritmo genético. 

Paralelamente surgem outros métodos como as estratégias evolutivas, a programação evolucionária, 

programação genética, entre outros [77]. 

3.3.2.2 Swarm Intelligence 

Os modelos de Swarm Intelligence (SI), são semelhantes aos algoritmos evolucionários, contendo, 

porém, uma diferença relevante. Ao contrário do que se sucede nos algoritmos evolucionários, onde a 

população vai se renovando e alternado o seu tamanho, no caso de SI o mesmo é modelado pelos 

                                                   
48 De uma forma simplista, não se consegue determinar a solução global até a mesma ser encontrada. 
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movimentos e comportamento de entre partículas, mimetizando o que acontece em sociedades no 

reino animal. 

Assim existe uma população estática, existindo uma alteração do seu comportamento (movimento) face 

a descobertas existentes no espaço de soluções. No entanto a grande valência desta forma de 

otimização, é como a melhor partícula influencia as restantes. Tal garante uma convergência rápida, 

podendo, porém, a procura ficar presa a um ótimo local. Deste princípio, resultam vários algoritmos 

como o Particle Swarm Optimization, ou o Ant Colony Optmization, entre outros métodos [77].  

 

3.3.3 Algoritmos Singulares 

 

Estes algoritmos têm em conta um único individuo para executar a procura no espaço de soluções. 

Segundo [77] a solução descreve uma trajetória até ao ótimo, sendo também descritos como métodos 

de trajetória. Dentro desta categoria, inserem-se o Simulated Annealing (SA), Tabu Search (TS), o 

GRASP, entre outros métodos49. Tendo em conta esta definição, e como palpável na Figura 18, existem 

diversos algoritmos que se enquadram nesta definição. É possível ver aplicações dos mesmos em [65], 

e na coletânea [70].  

 

3.3.4 Algoritmos Híbridos 

 

Como percecionado existe uma grande diversidade de algoritmos Meta-Heurística. De resto, esta 

mesma diversidade pode ser utilizada para construir outros algoritmos que possam ter um melhor 

resultado face a um problema a resolver.  

Tendo este ideal, é possível combinar algoritmos com características conhecidas, que podem amenizar 

desvantagens naturais que os AMH possuem. Como exemplo, os algoritmos EPSO50 [78]–[80] e 

DEEPSO51 ,[82], [83] possuem a vantagem de possuir auto-tuninng, facilitando não só a implementação 

do algoritmo, assim como a execução do mesmo com parâmetros ótimos. Esta evolução representa 

uma convergência mais rápida e com melhores resultados. 

Este exemplo singular demonstra as implicações que desenvolvimentos com outros algoritmos e 

formulações possuem, assim como as extensas possibilidades que existem. De facto, é possivel 

hibridizar algoritmos exatos, com componentes hibridas, o que pode reduzir o seu tempo de 

computação [67].  

                                                   
49 Outros métodos são: Variable Neighborhood Search (VNH), Guided Local Search (GLS), Iterated Local Search 
(ILS). 
50 Combinação entre algoritmos evolucionários e de Swarm Intelligence. Como o nome indica Evolutionary Particle 
Swarm Optimization. 
51 O DEEPSO é uma evolução do EPSO, onde foi incluída uma componente de evolução diferencial. 
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4 Metodologia para Otimização da calendarização na 

Modernização da RNT 

 

A metodologia de otimização deve capturar e estruturar a informação recolhida, formulando o problema 

a abordar. Após a formulação, devem existir algoritmos que proporcionem a obtenção de um calendário 

ótimo para o investimento na modernização da RNT. 

Os desenvolvimentos do capítulo 2 capturaram a importância do binómio da fiabilidade e da eficiência 

económica na exploração da rede. Para realizar o maior proveito, o capítulo 3 fornece uma base teórica 

para a definição matemática e formal de um problema de otimização, assim como apoiado nesse 

modelo, um algoritmo que possibilite a sua resolução.  

Desta forma será exposto, contextualizado e definido o modelo no qual o problema será retratado, e 

consequentemente preconizada uma forma para alcançar uma solução satisfatória. 

A fiabilidade deverá ser garantida pela diminuição do risco de falha que o sistema apresenta. Como 

anteriormente verificado, a falha do sistema é uma situação que deve ser gerida, tendo, no entanto, 

prioridade face à eficiência económica num primeiro plano. Após o risco ser gerido, deve ser otimizada 

a eficiência económica. Para tal, e numa segunda fase, após terem sido já calendarizados os projetos 

que careciam de uma intervenção urgente, são escolhidos os projetos que trazem um maior beneficio 

e mais-valia para um ORT.  

É pretendido, com esta metodologia, a obtenção de um investimento espaçado no tempo o mais 

nivelado possível, de forma a evitar picos de investimento. Complementarmente, a fiabilidade deverá 

ser garantida ou melhorada se possível no decorrer deste processo. 

Para resolver estes dois passos são sugeridos dois métodos. Primeiramente foi desenvolvido um 

algoritmo que execute a ordenação ótima de projetos com urgência de modernização. Após essa 

ordenação ter sido concluída, existe um exercício de otimização, que consiste na alocação dos 

restantes projetos, nos diferentes anos com o intuito de garantir o nivelamento do investimento a ser 

realizado no futuro. 

Em ambos os exercícios, é esperado que os dados sejam estáticos, ou seja, toda a informação para a 

resolução do problema deve ser conhecida à priori. As restrições de índole orçamentais deverão estar 

representadas e cumpridas, onde para um dado ano, a soma do investimento não deve ultrapassar o 

orçamento previamente definido, e cumprir um nível mínimo de investimento. Espera-se assim garantir 

a sustentabilidade financeira e evitar picos de investimento de substituição.  

É esperado que este método garanta a fiabilidade do sistema, selecionando investimentos que sejam 

eficazes e aumentem a eficiência económica do processo de modernização. Suplementarmente, o 

método deve providenciar quais as instalações que deverão continuar a ser alvo de manutenção, e 

quais deverão ser alvo de intervenção significando um recondicionamento ou substituição da 

instalação. 
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4.1 Formulação do Problema de Otimização 

 

No Estado da Arte e na Introdução foi revista a necessidade de executar uma calendarização adequada 

de projetos que modernizem a rede de transporte. Esta modernização deve ser eficaz, face à escassez 

de recursos e à necessidade de manter a fiabilidade técnica e a segurança da rede. Paralelamente a 

calendarização deve ser economicamente eficiente, que garanta o maior proveito do ORT e 

sustentabilidade financeira a longo prazo. 

Desta forma é possível identificar um modelo que providencie a desejada eficácia e eficiência na 

escolha de projetos a calendarizar. A eficácia é conseguida através da gestão de risco, priorizando 

otimamente os projetos cuja intervenção é mais pertinente, em função do risco. Assim aloca-se o menor 

número de recursos, maximizando a fiabilidade e segurança. Após a fiabilidade e segurança da rede 

serem garantidas, pode-se determinar que investimentos são os mais eficientes para o ORT, 

respeitando os constrangimentos financeiros. 

É assim visível que o problema tem dois objetivos a alcançar. 

Tabela 3 – Estruturação de objetivos e forma de os concretizar através da calendarização. 

Objetivo Concretização 

Eficácia Priorização ótima baseada no risco 

Eficiência Minimização Capex 

 

O problema de otimização consiste em termos simplistas, na escolha de projetos dentro de uma lista 

de possibilidades que capitalizem da melhor forma ambos os objetivos de modernização para um ORT. 

Estes projetos deverão ser alocados numa forma tal, que possibilite a consecução dos seguintes 

pontos, de acordo com a informação dos capítulos posteriores, para alcançar a eficácia e eficiência 

pretendidos: 

A. Ter em conta as limitações orçamentais, evitando um replacement wave desajustado às 

capacidades financeiras de um ORT e garantindo sustentabilidade financeira. 

B. Potenciar a modernização de projetos que tenham um elevado risco de falha, representando 

uma ameaça para a fiabilidade, segurança e integridade da RNT. 

Estes dois prontos estão em conformidade com as necessidades presentes e a evolução de um ORT. 

Para traduzir estes pontos numa formulação matemática estabeleceu-se através da Tabela 4, uma 

avaliação qualitativa e quantitativa de como os objetivos acima descritos podem ser avaliados e 

cumpridos. Esta avaliação deve ter em conta o sistema, macroscopicamente, assim como cada 

instalação e projeto em avaliação, ou seja, de uma maneira microscópica. 
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Tabela 4 - Definição qualitativa e quantitativa de variáveis a ter em conta, nas diferentes dimensões que o gestor 
de ativos perceciona, de acordo com o capítulo 2. 

Ponto 
Avaliação qualitativa de 

sistema 
Avaliação qualitativa de cada 

item 
Quantificador 

A. Minimização Capex Investimento necessário 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥[€] 

B. 
Garantia de Fiabilidade, 
Integridade e Segurança 

Urgência de intervenção - Risco 
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜  

(𝐼𝑅) 

 

Importa considerar, formular e definir matematicamente estes pontos, de forma a calendarizar a 

modernização, com ambos os objetivos de eficiência e eficácia a serem alcançados em conformidade 

com os pontos A. e B. 

Para representar matematicamente os projetos em consideração, numa primeira fase, considera-se um 

vetor 𝑥 com 𝑛 projetos. Uma dada entrada 𝑖, deste vetor 𝑥, representa se um dado projeto será 

executado ou não. Caso 𝑥(𝑖)  = 1, tal indica que esse projeto será um investimento. Caso 𝑥(𝑖) = 0, o 

projeto 𝑖 não será aprovado, e a instalação que o projeto abordava continuará a ser mantida. Assim é 

possível representar a alocação para um dado ano. 

 𝑥 =

[
 
 
 
 
𝑥1
⋮
𝑥𝑖
⋮
𝑥𝑛]
 
 
 
 

 (4.1) 

Este racional, porém, não é suficiente para a representação de uma calendarização para um período 

de vários anos. Aproveitando a lógica do parágrafo anterior, uma matriz pode de facto representar um 

calendário. Para tal, consideram-se tantos vetores 𝑥 quantos anos tenha um calendário. Assim para o 

caso de um calendário contendo 𝑇 anos, deverá ser considerada uma matriz 𝑋 com 𝑇 vetores 𝑥. Esta 

matriz será uma representação matemática do calendário. 

 𝑋 = [[𝑥1] ⋯ [𝑥𝑇]] = [

𝑥1,1 ⋯ 𝑥1,𝑇
⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛,1 ⋯ 𝑥𝑛,𝑇

] (4.2) 

No entanto, para que a matriz tenha um significado equivalente a um calendário, que se pretende criar, 

deverão existir constrangimentos em relação à atribuição de projetos. Paralelamente, e dados os 

objetivos, outras restrições deverão ser consideradas, como por exemplo de índole financeira.  

 

4.1.1 Limitações orçamentais e de Projeto 

 

Como inspecionado na Introdução, os constrangimentos financeiros que um ORT é alvo, é um fator 

limitativo para a sua atividade. Caso a mesma não seja cumprida, podem existir graves repercussões 

quer para o ORT, quer para o consumidor final. 
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Para evitar esta situação, é natural que a modernização e respetiva calendarização sejam modeladas 

tendo em conta restrições orçamentais. É assim esperado um nivelamento do investimento previsto, 

proporcionando certeza e reduzida variância no investimento futuro, dissipando a replacement wave. 

Sendo um orçamento definido numa base anual, caso se considere um período com 𝑇 anos, serão 

considerados 𝑇 orçamentos, referentes a cada ano. É assim trivial considerar que o objetivo A. pode 

ser definido matematicamente como uma restrição, de acordo com a formulação (3.2). Assim para um 

dado ano 𝑘 a soma do Capex de todos os projetos 𝑛𝑘 alocados para esse ano, não poderá ser superior 

ao orçamento definido. 

 ∑𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑘 ≤ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑀,𝑘 , ∀ 𝑘 ∈ 𝑇 

𝑛𝑘

𝑖=0

 (4.3) 

Onde 𝑘 representa um ano, num período de 𝑇 anos, enquanto 𝑛𝑘 representa os projetos que serão 

executados no ano 𝑘. 

Para assegurar um nivelamento do investimento, como explicitado no capítulo 1.3. optou-se por 

considerar uma restrição do investimento mínimo que deveria ser realizado cada ano. De forma análoga 

ao processo que culminou na restrição (4.3), é possível definir esta limitação gerando (4.4). 

 ∑𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖,𝑘 ≥ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑚,𝑘, ∀ 𝑘 ∈ 𝑇 

𝑛𝑘

𝑖=0

 (4.4) 

Para além desta restrição de índole financeira, deve-se ter em atenção uma outra restrição: um projeto 

a ser alocado, apenas poderá ser alocado num e num só ano. A representação matemática deste 

principio encontra-se na equação (4.5). Esta restrição deve ser usada caso a variável objetiva tiver o 

formato de 𝑋. 

 ∑𝑥𝑖,𝑘 ≤ 1

𝑇

𝑘=0

 (4.5) 

Onde 𝑥𝑖,𝑘, representa se um dado projeto 𝑖, é executado um certo ano 𝑘. Dado que um projeto de 

modernização é executado por norma num curto espaço de tempo52 (período inferior a um ano) a 

variável 𝑥𝑖,𝑘  pode apenas tomar valores binários. Assim se chega a outra restrição matemática a ser 

definida por (4.6). 

 𝑥𝑖,𝑘 = {0,1} ∈ ℕ  (4.6) 

 

  

                                                   
52 Este dado pode também ser interpretado como um projeto ser pago no decorrer de um certo ano contabilístico, 
o que face à motivação e problemática da dissertação, é um ponto de vista válido. 
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4.1.2 Priorização ótima baseada no risco 

 

A modernização, como referido no capítulo 2.2.4, está intimamente ligada com a degradação de um 

ativo, o que induz um incremento no risco. Assim, quanto maior o risco que um certo componente da 

rede apresenta, maior a urgência de intervenção que o mesmo possuí. Tendo em atenção às 

consequências e gastos potenciais serem maiores quão maior for o risco53, que poderão induzir 

situações dramáticas para o ORT, este assunto deve ter especial relevo. 

Para tal é preponderante compreender como pode ser quantificado este risco. Em conformidade com 

o capítulo 2.2.3, e tendo em conta a equação (2.1), a consequência de uma falha pode ser revista como 

um indicador de criticidade que uma certa instalação a ser modernizada possuí, e a probabilidade de 

falha por um indicador de estado que uma instalação possua. 

Esta criticidade apela ao local onde se encontra a instalação na rede. Caso a instalação se encontre 

num local onde existe um apoio considerável da rede de distribuição, exista redundância dessa 

instalação é considerado que a rede tem flexibilidade. Desta forma, a consequência de uma falha nessa 

instalação não será particularmente nefasta para o sistema, logo a consequência será mínima, daí a 

nota ser também a mínima.  

Por outro lado, caso a instalação se encontre numa zona vital, ou seja, junto a centros de produção, 

consumidores MAT, interligações ou a grandes centros de consumo, revela-se uma elevada criticidade, 

atribuindo consequentemente a nota máxima. 

Tabela 5 – Descrição da notação possível, e consequente significado, relativo ao Índice de Criticidade (IC) para 
cada instalação. 

Notação Significado 

3 

Instalação encontra-se em zona de rede vital, onde: 

- Segurança da Rede não pode ser comprometida: 

 Consumidores MAT 

 Geração  

- Segurança de Pessoas e Bens 

 Instalações cujo local seja de elevada densidade populacional 

2 

Instalação encontra-se em zona de flexibilidade limitada, onde existe: 

- Elevado Consumo de Energia Elétrica 

- Rede de Distribuição (60kV) 

1 Instalação encontra-se em zona com flexibilidade, constituindo restantes instalações.   

 

                                                   
53 Para recordar, uma falha técnica não só induz custos ao ORT, assim como à economia. Tal não só envolve uma 
degradação da imagem do ORT, como levar a multas ou sanções por parte do regulador. 
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A probabilidade de falha, pode estar intimamente conectado com o índice de estado (IE) que uma certa 

instalação possui. Como é visível, pelo Estado da arte, o estado de uma instalação depende de uma 

diversidade de fatores54, como alude [58]. Porém pela diversidade de fatores, e pelo âmbito que a 

presente dissertação tem, a notação será dada apenas em dependência dos anos de operação que 

uma instalação tem. 

Tabela 6 – Descrição da notação possível, e consequente significado, relativo ao Índice de Estado (IE) para cada 
instalação 

Notação Significado 

3 Idade da Instalação maior que 30 anos 

2 Idade da Instalação entre 15 e 30 anos 

1 Idade da Instalação menor que 15 anos 

 

Tendo em conta estes dois índices, é possível calcular o IR que uma certa instalação apresenta. De 

forma a manter a linearidade da notação de risco, o risco foi calculado como soma entre o IE e IC. Esta 

operação pode ser vista conceptualmente como o logaritmo da (2.1). Desta forma o IR pode ser dado 

pela equação (4.7). 

 
𝐼𝑅 = 𝐼𝐸 + 𝐼𝐶 

𝐼𝑅 =  {2, 6} ∈  ℕ 

(4.7) 

É possível assim construir uma tabela de risco onde se pode compreender qual a urgência de 

intervenção que um certo ativo carece. Foram assim definidos 4 grupos, que espelham a urgência de 

intervenção, de uma certa instalação, em conformidade com a Tabela 7. 

Tabela 7 – Descrição dos valores possíveis que IR pode tomar. Existem 4 zonas: a verde, casos que possuem 
risco reduzido. A amarelo, situações com risco moderado, e a vermelho são instalações que têm urgência de 
elevada, e a púrpura urgência extrema.  

IR IC 

IE 

+ 1 2 3 

1 2 3 4 

2 3 4 5 

3 4 5 6 

 

Paralelamente, o gestor de ativos deve considerar até que ponto o processo de modernização é 

sensível ao risco, onde a mesma deve ser executada a fiabilidade do sistema estar assegurado. Como 

é visível pela Tabela 7, esse ponto fronteira deve ser para instalações ou ativos que apresentem um 

Índice de Risco de nível 4, que (4.8) e (4.9) descrevem formalmente essa relação. 

                                                   
54 Os fatores em questão para uma certa instalação são os seguintes: idade, resultado de inspeções e análises 
periódicas, disponibilidade tecnológica e grau de obsolescência, o know-how de recursos humanos tanto do ORT 
como de fornecedores, a disponibilidade de peças de reserva e finalmente o desempenho da instalação. 
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A partir do momento que apenas existirem projetos que cumpram a condição (4.9), implica que, na 

ótica do gestor de ativos, os projetos com urgência de renovação foram acondicionados. Assim o 

objetivo da eficácia é atingido. 

 𝐼𝑅𝑖 ≤ 𝑅𝐹,∀ 𝑖 ∈ 𝑁 (4.9) 

Tendo em atenção estes desenvolvimentos, quanto maior o risco que um projeto tenha, a intervenção 

e investimento deverá ser o mais breve possível projetos deverão ser alocados o mais brevemente 

possível. Assim, de forma a minimizar a probabilidade de falha do sistema, tal passa por maximizar o 

número de projetos e instalações a serem executados para o ano mais recente. Desta maneira, o 

algoritmo deverá primeiramente alocar projetos que tenham um nível extremos de risco (6), e 

seguidamente muito elevado (5), Este racional é a base para a formulação matemática em (4.10). 

Assim e de acordo com (4.10), pretende-se uma priorização ótima do risco no calendário a ser definido. 

De forma a respeitar o raciocínio exposto no parágrafo anterior esta otimização será executada 

iterativamente numa base anual. Como se denota, a métrica usada para definir a alocação ótima, 

baseia-se no número de projetos que são alocados em relação ao seu risco55.  

Assim a restrição (1) visa respeitar o ponto A., a restrição (2) incita a maior alocação dos projetos para 

um dado ano, correspondendo à urgência da intervenção. A restrição (3) visa a variável a ser otimizada 

(projetos) ter de ser alocada para um único ano56. As restantes restrições validam o domínio temporal 

e os projetos a serem avaliados. Como esta formulação considera um só ano, existe a garantia que um 

certo projeto será executado num só ano. 

 max
𝑖∈Ν,k∈T

∑𝑦𝑘 ∙ 𝑥𝑖,𝑘

𝑁

𝑖=0

 (4.10) 

 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 ∶   

 ∑𝑥𝑖,𝑘𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖 ≤ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑀,𝑘 , ∀ 𝑘 ∈ 𝑇 

𝑁

𝑖=0

 (1) 

 𝑦𝑘 = 1   (2) 

 𝑥𝑖,𝑘 = {0,1} ∈ ℕ  (3) 

 

𝑘 = {0, 𝑇} ∈  ℕ+ 

𝑖 =  {0, 𝑁} ∈ ℕ+ 
(4) 

                                                   
55 Esta métrica depende do modelo de gestão, e a compreensão que o gestor de ativos possui acerca desta 
problemática no seu sistema. Como exemplo uma outra métrica poderia ser a maximização de benefício, ou custo 
evitado para o sistema, pela alocação de risco. Tal pode ser visto em [94]. 
56 Os projetos de modernização tendem a ser completados num único ano, razão pela qual não é realista 

considerar a separação de projetos entre anos, sob pena de tornar o modelo irrealista. 

 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐹𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 (𝑅𝐹) = 4 (4.8) 
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De facto, esta formulação será executada tantas vezes quantos anos tenha um calendário, para cada 

grupo de instalações a ser alocados neste formato. 

 

4.1.3 Problema de Minimização Capex 

 

A existência de um compromisso entre a gestão de risco e a eficiência económica, poderia ser tratada 

como uma otimização multiobjectivo, remetendo para uma análise de Pareto. No entanto é proposta 

uma outra abordagem, veiculada em dois princípios: 

i) A execução da modernização deve garantir primeiramente fiabilidade e segurança do sistema.  

ii) Após resolver (4.10), assegurando i), o risco deve ser gerido otimizando a eficiência económica, 

considerando o restante orçamento. Neste trabalho considera-se que ao realizar a limitação 

orçamental se atinge este dado57. 

Desta maneira é legítimo compreender que o principio ii) apenas pode ser executado de forma 

consistente, caso se garanta a execução de i). Como palpável, foi abordado em 4.1.2 uma forma de 

executar i). Este subcapítulo aborda a concretização de ii), como forma de ter uma operação de 

modernização eficiente.  

Num primeiro plano importa referir que as restrições que o calendário tem são dinâmicas, devendo 

refletir projetos que já tenham sido previamente incluídos no exercício que (4.10) formula.  

Importa compreender que este problema é definido em dependência com a resolução em primeira fase 

da priorização de projetos baseado no risco, implicando mudanças nas restrições do problema: 

I) Ajustar as restrições orçamentais, face ao investimento já alocado. 

II) Ter em conta os projetos no espaço 𝛾 que não foram selecionados, assim como anos, onde 

seja impossível alocar mais projetos.  

A mudança I), pode ser definida tendo em conta as seguintes equações: 

 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡_𝑀 𝑘
∗ = ∑𝑥𝑖,𝑘𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖 − 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑀,𝑘 , ∀ 𝑘 ∈ 𝑇 

𝑁

𝑖=0

 (4.11) 

 

𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝑚,𝑘
∗ = 

{
 
 

 
 

0 , 𝑠𝑒 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑚,𝑘 <∑𝑥𝑖,𝑘𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖

𝑁

𝑖=0

∑𝑥𝑖,𝑘𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖 −𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑚,𝑘 , ∀ 𝑘 ∈ 𝑇, 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜 

𝑁

𝑖=0

 (4.12) 

Onde na formulação deste problema, a restrição (1) deve ser reescrita com 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑀,𝑘
∗  e 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝑚,𝑘

∗ . 

                                                   
57 Remete-se como trabalho futuro a avaliação da melhoria de eficiência económica através da análise do VAL 
que cada investimento apresenta. 
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A mudança II) serve para reduzir a dimensão do problema a considerar, proporcionando uma redução 

significativa do número de variáveis que a função objetiva pode tomar. Assim os projetos a considerar 

devem ser só aqueles que ainda não foram alocados, constituindo o espaço 𝛾. Assim deve ser reescrita 

a restrição (5), de forma a acomodar essa realidade. Deve ser considerada também uma possível 

constrição do domínio temporal, face a projetos já alocados. Esta medida não só simplifica a formulação 

como computacionalmente exige menos recursos para a obtenção do calendário. 

Assim e tendo em conta as restrições desenvolvidas em 5.1, em concordância com os progressos 

refletidos por (4.11) e (4.12), é possível formular o problema em questão, através de (4.13), onde a 

função objetiva procura minimizar o Capex a ser despendido, como forma de incrementar a eficiência 

económica do processo de modernização da RNT: 

 min
𝑖∈Ν,k∈P

∑∑𝑥𝑖,𝑘𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖

𝐿

𝑖=0

𝑃

𝑘=0

 (4.13) 

 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎 ∶   

 ∑𝑥𝑖,𝑘𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖 ≤ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑀,𝑘
∗ , ∀ 𝑘 ∈ 𝑃 

𝐿

𝑖=0

 (1) 

 ∑𝑥𝑖,𝑘𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖 ≥ 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑚,𝑘
∗ , ∀ 𝑘 ∈ 𝑃 

𝐿

𝑖=0

 (2) 

 𝑥𝑖,𝑘 = {0,1} ∈ ℕ (3) 

 ∑𝑥𝑖,𝑘 ≤ 1

𝑃

𝑘=0

 (4) 

 

𝑘 = {0, 𝑃} ∈  ℕ+ 

𝑖 =  {0, 𝐿} ∈ 𝛾 
(5) 

 

Após ambos os problemas estarem definidos, é útil considerar qual o algoritmo de otimização que 

assegura a resolução de ambas as funções objetivo (4.13) e (4.10). Deve-se considerar também um 

algoritmo que combine ambos os problemas e resoluções de forma a providenciar um calendário ótimo, 

em concordância com os objetivos quantificados definidos no capítulo que aborda a Formulação do 

Problema de Otimização. 
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4.2 Método de Modernização 

 

O método para modernizar a rede, terá de garantir uma operação eficaz e eficiente por parte do ORT. 

Este deverá ser munido de um algoritmo de otimização que seja capaz de providenciar uma solução 

ótima para (4.13) como (4.10). 

Para o método de modernização cumprir ambos os objetivos a que se propõe, a alocação de projetos 

ocorre em diferentes fases. Para cada, alocam-se projetos que tenham um determinado IR. Numa 

primeira e segunda fase são alocados projetos com extrema e elevada urgência. Numa terceira, 

alocam-se projetos com risco moderado. Caso não tenha sido obtido um nível mínimo de investimento, 

procede-se para uma última fase onde se alocam investimentos com risco reduzido. 

Como se pode inferir, dependente da rede em consideração poderão existir fases que não se sucedem 

em dependência com os projetos a considerar. 

Paralelamente este método deverá articular os exercícios de otimização, com os dados de entrada de 

forma a obter resultados consequentes que permitam compreender que projetos deverão continuar a 

ser alvo de manutenção, e quais serão modernizados, e quando. 

 

4.2.1 Estrutura Geral do Método 

 

A otimização per se, apesar de fundamental, não executa por si só o calendário. Para atingir esse 

desígnio é importante apresentar um método otimizado que integre diversas valências, para obter um 

calendário de modernização ótima. Este calendário deverá ser feito de forma tal, que os objetivos 

propostos sejam alcançados: garantir a fiabilidade, ao mesmo tempo que se limitam os custos.  

O método desenvolve-se executando exercícios de otimização, considerando o portfólio de projetos, 

em dependência com o IR que apresentam. Em consonância com a Tabela 8, é possível dividir o 

portfólio de projetos em quatro grupos distintos, em função do risco e urgência de intervenção, que 

cada possui. 

De forma a garantir a alocação a projetos que requerem intervenção muito urgente, em detrimento 

daqueles que não constituem um perigo para o sistema, a alocação deverá ser sequencial. Desta forma 

primeiramente deve ser considerado o grupo de projetos onde IR=6. Em último, devem ser 

considerados projetos com IR=3 ou IR=2. 

Tendo este racional em mente, definem-se alocações de projetos sucessivas. Para que as mesmas 

sejam ótimas face aos objetivos a alcançar executam-se exercícios de otimização, definidos pelas 

formulações (4.11) e (4.13). Cada exercício a ser executado gerará um calendário que contém os 

projetos desse grupo que serão alocados, e o respetivo ano. 
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Primeiramente será alocado o grupo de projetos, com risco extremo58. Face à brevidade desejada, será 

usada a formulação (4.11). Após essa calendarização, devem ser considerados projetos que com risco 

elevado59, com a mesma formulação. No entanto, e por motivos de concordância dimensional, os limites 

orçamentais devem ser redefinidos  

Para projetos com risco moderado o paradigma é alterado. O orçamento para estes projetos deve ser 

o mínimo possível, razão pela qual (4.13) deve ser considerado. Ao aplicar esta formulação e 

consequente otimização duas situações distintas podem ocorrer: 

i. O problema é fazível e uma solução é encontrada. Tal significa que todos os anos do calendário 

cumprem um investimento orçamental mínimo. Logo o calendário está otimamente alocado, 

face aos objetivos estabelecidos. 

ii. O problema não é fazível. Tal significa que o número e valor de Capex dos projetos com risco 

moderado não é suficiente para preencher o calendário até aos limites mínimos de Capex. Tal 

implica uma outra abordagem. 

Caso suceda a situação ii., a abordagem passa por realizar (4.11) com uma readaptação das restrições, 

de forma a mimetizar o que (4.13) pretende alcançar: uma minimização do investimento. Esta 

readaptação de restrições tem como intuito definir o máximo a ser investido, como mínimo com uma 

tolerância. Para além deste facto, o uso de (4.11) impõe uma intervenção mais breve para 

investimentos com risco moderado, que investimentos ainda a ser alocados com baixo nível de risco.  

Considerando a situação b., existe possibilidade de investir em projetos de risco reduzido. Para tal, 

deve-se considerar a resolução de (4.13) para o grupo de projetos com risco reduzido. 

Assim, para cada grupo do portfólio, irá ser obtido um calendário. Estes ocorrem sequencialmente por 

ordem decrescente de IR que o portfólio possua. Tal implica um preenchimento sequencial do 

calendário para projetos a serem modernizados. 

Cada exercício de otimização, para um dado portfólio, gera o seu próprio calendário. Estes 

subcalendários deverão ter as suas próprias restrições dinâmicas, para que a junção destas partes 

origine um calendário concordante com o inicialmente definido. 

Para tal, e suplementarmente a este processo sequencial de emprego do algoritmo de otimização, o 

programa de calendarização deve estar munido das seguintes valências: 

a) Geração de dados respeitantes a restrições e domínios do problema, 

b) Leitura de ficheiros contendo informação relativa aos projetos em análise, 

c) Conexão entre diversos subcalendários a ser providenciados, 

d) Adaptação das restrições face ao desenvolvimento da calendarização. 

e) Geração de listas e dados de projetos que continuarão em manutenção e os que serão 

intervencionados. 

                                                   
58 Projetos com risco extremo, são aqueles com IR=6. 
59 Projetos com risco elevado, são aqueles com IR=5. 
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De forma a entender como é que estes passos serão organizados é inferir os mesmos, e a lógica da 

metodologia a ser desenvolvida elucida-se para a Figura 19. Elucida-se que deste fluxograma, são 

desdobrados outros 4 fluxogramas denominados A, B, C e D.   

Inicio

Atribuição de 
dados iniciais 
do problema

Ordenar Projetos 
por IR decrescente

Seleção de projetos 
com IR=6

Gráfico de Capex 
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Fim

Existem projetos 
de IR=6 ?

Priorização ótima 
baseada no risco

Seleção de projetos 
com IR=5

Existem projetos 
de IR=5 ?

Priorização ótima 
baseada no risco

Reajustamento de 
restrições do 

problema

Sim

Não
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Não

Existem projetos 
de IR=4 ?

Otimização de 
limitação de Capex

Definição de 
restrições máximas

Priorização ótima 
baseada no risco

Seleção de projetos 
com IR=3 e IR=2

Otimização de 
limitação de Capex

Concatenação de 
Calendários 
Matriciais

Gráfico de média 
de Risco/Projeto 

por cada ano

Lista de projetos a 
ser alvo de 

intervenção ou 
manutenção
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Não
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de investimento 

devem ser revistas

Reajustamento de 
restrições do 

problema

Documento

Processo Dados

Legenda do 
fluxograma:

Decisão

Fluxograma A

Fluxograma B

Fluxograma C

Fluxograma D

Fluxograma que descreve a metodologia para calendarização ótima para modernização de 
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Existe solução
?
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?
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Não
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Figura 19 - Fluxograma principal que retrata o funcionamento da metodologia desenvolvida. 
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com (5.16)

Definição de vetor 
de função objetiva 

como em (5.17)

Execução de 
intlinprog para 
maximização 

p=1;j=1;i=1

j=T+1?

i=n+1?

x(p)=1?

Inclusão de projeto 
i no ano j, no 

calendário

BudgetM,j=BudgetM,j – Capex i

i=i+1

p=p+1

j=j+1

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Fim

Inicio

Fluxograma A - Priorização Ótima baseado no risco

Documento

Processo

Dados

Legenda do 
fluxograma:

Decisão

Todos projetos 
alocados ou anos 

verificados?

Alocar k projetos

Readaptar 
Dimensão n=n-k

Considerar próximo 
ano

Não Sim

 

Figura 20 - Fluxograma A que aborda o funcionamento da priorização ótima baseada no risco. 
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Figura 21 – Fluxograma B que explicita a lógica para a minimização do Capex. 
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Budgetm=BudgetM – Capexmin

l=T+1?

Budgetm,l   

Budgetm,l=0

l=l+1

year_is_full(l)=1
Sim

Não

Sim

Não

Inicio

Fim

Documento

Processo

Dados

Legenda do 
fluxograma:

Decisão

Fluxograma C - Reajustamento de restrições do problema

 

Figura 22 - Lógica do reajustamento de restrições do problema, Fluxograma C. 

l=T+1?

 Capex l  Budgetm,l 

BudgetM,l=0

l=l+1

Budget_M,l=Budgetm,l *1.05

Sim

Não

Sim

Não

Inicio

Fim

l=1

Capex_4   
Budgetm,l 

Capex_4=Capex_4-Budgetm,l 

Budget_M ,l=Budgetm,l 

Sim

Não

Fluxograma D - Definição de restrições máximas

 

Figura 23 – Fluxograma D que remete para definição de restrições de máximas. 
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4.2.2 Escolha do algoritmo de otimização 

 

A escolha do algoritmo de otimização depende de diversos fatores. Como visto no capitulo 4 interessa 

compreender se o tempo de computação é um factor preponderante para a resolução deste problema, 

pelo trade-off que existe nestes problemas de índole combinatória: ou se privilegia resolução em tempo 

útil, providenciando uma solução heurística; ou uma solução ótima global em detrimento de um longo 

tempo de computação.  

Como este problema tem uma cadência periódica bastante longa60, e os dados de entrada são uma 

lista de projetos já definida à priori, o tempo de computação não será um problema. Para além do mais, 

um resultado globalmente ótimo permite reduzir custos, ao mesmo tempo que se garante fiabilidade  

Um algoritmo que permita esta amplitude desejada, capaz de resolver (4.10) e (4.13), é o Branch & 

Bound. É possível encontrar este algoritmo em ambiente Matlab. Desta maneira espera-se que o 

mesmo seja flexível o suficiente, e resiliente face ao objetivo da otimização a executar. 

Ambas as formulações apresentadas previamente têm as seguintes características: 

 São regidas por equações lineares e a variável a ser otimizada, é binária e apenas pode tomar 

valores inteiros. Assim é deduzido que ambos os problemas são MILP.  

 Dividem o problema várias partes, diminuindo significativamente o tempo de resolução do 

mesmo.61 

 A informação é recebida num só momento à priori, sendo estática. 

 Não existem requisitos para um cálculo rápido. 

Ao realizar este exercício em ambiente Matlab, na versão R2015a, é possível o uso de um algoritmo 

na Toolbox de otimização, descrito como intlinprog que emprega este principio [76]. Apesar de 

encontrado o algoritmo de otimização a usar para resolver parte dos problemas a otimizar, é necessário 

impor uma estrutura que consiga articular ambos os problemas, assim como produzir resultados 

consistentes face aos desígnios desta dissertação: um calendário de projetos para modernizar a rede. 

4.2.3 Adaptação do problema à função de otimização 

 

O algoritmo e ambiente escolhidos para efetuar a otimização dos problemas MILP, exige algumas 

mudanças na estruturação dos dados. Assim as formulações avançadas em (4.10) e (4.13) , devem 

ser reescritas como (3.3). Tal é exigido pelo Algoritmo de Otimização intlinprog, onde 

paralelamente deve ser observado uma adaptação da estrutura dos dados. 

                                                   
60 A REN considera os projetos de calendarização para um período de 5 anos. 
61 Como o problema é de índole combinatória, o número de variáveis é fundamental para alcançar uma solução 
satisfatória em tempo útil. Ver capítulo 3.1. 
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Ao inspecionar as formulações executadas para o método (4.10), (4.13) e comparando com a 

formulação do MILP (3.3), as seguintes conclusões podem ser avançadas: 

 Existem restrições descritas por inequações. 

 A variável objetiva apenas pode tomar valores binários (0 ou 1) 

 A variável objetiva tem de ser descrita por um vetor. 

Apesar destas conclusões terem um cariz simplista, a adaptação das formulações (4.10) e (4.13) para 

(3.3) exige um tratamento cuidadoso. Assim é necessário adaptar as restrições matemáticas descritas 

tanto em (4.10), como em (4.13) para o formato desejado. Para tal é necessário compreender como 

deve ser escrita a variável objetiva, para cada problema a resolver, assim como as restrições em 

ambiente Matlab. Desta forma todas as restrições explicitadas anteriormente terão de ser formalizadas 

como em (4.14) 

 𝐴𝑥 ≤ 𝑏 (4.14) 

 

Tendo em atenção estes desenvolvimentos, é possível definir e formalizar as É assim necessária uma 

análise para cada formulação, como a matriz A e vetor b devem ser definidos, face às restrições 

modeladas em (4.10) e (4.13). 

4.2.3.1 Adaptação para Otimização de Risco 

A otimização de risco tem como suporte (4.10), onde é executada um exercício de otimização para 

cada ano. Assim a variável objetiva, para cada exercício, é um vetor como descrito em (4.1).  

Tendo em conta a restrição (1), e o vetor (4.1), determina-se (4.15) 

A restrição (2) na verdade alude à função objetivo, e como a mesma deve ser definida 

 𝑓4.10
𝑇 ∙ 𝑥 = [ 1⋯1 ] ∙ [

𝑥1
⋮
𝑥𝑛
] (4.16) 

Apesar da adaptação ser trivial para esta formulação, a sua inclusão no método e a obtenção do 

resultado desejado deve ter em atenção o reajustamento dimensional. Ou seja, para cada ano, os 

projetos já alocados não deverão ser considerados para o ano seguinte. 

Como exemplo, suponha-se que temos inicialmente 𝑛1 projetos de um grupo de risco do portfólio de 

projetos possíveis. Num primeiro ano alocam-se j, desses 𝑛1. No segundo ano deve-se considerar o 

grupo de projetos excluindo os já alocados, ou seja 𝑛2  =  𝑛1 − 𝑗.Desta forma, tanto (4.15) como (4.16) 

consideram-se válidos para todos os anos em consideração tendo como base a atualização de projetos 

possíveis, explanada neste parágrafo. 

[𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥1⋯𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥𝑛] ∙ [

𝑥1
⋮
𝑥𝑛
]  ≤  𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑀 ⟶ [𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥] ∙ [𝑥]  ≤  𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑀 (4.15) 



64 
 

4.2.3.2 Adaptação para Limitação Capex 

Para a limitação do Capex, todo o calendário deve ser considerado, já que o intuito é a preservação da 

sustentabilidade financeira, quando se garante a fiabilidade do sistema. Como já retratado em (4.2), a 

variável objetiva terá um formato matricial.  

Para este caso, as linhas descreveriam projetos a serem considerados e as colunas, os anos. Como 

uma matriz não poder ser usada, em conformidade com (3.3), a seguinte alteração foi executada: 

 A definição das linhas foi mantida. 

 As colunas foram dispostas separadamente 

 As colunas foram concatenadas, onde a coluna inicial corresponde ao primeiro ano. A ordem 

da concatenação é feita pelo ano mais recente. Assim o primeiro ano a ser concatenado 

corresponde ao ano 2, e assim em diante até chegar ao ano T.  

Desta forma a variável 𝑋 foi vectorizada, gerando a variável 𝑋𝑣, a ser usada para a operação de 

otimização. 

𝑋 = [

𝑥1,1 ⋯ 𝑥1,𝑇
⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛,1 ⋯ 𝑥𝑛,𝑇

] ⟶ [

𝑥1,1
⋮
𝑥𝑛,1

]  ⋯ [

𝑥1,𝑇
⋮
𝑥𝑛,𝑇

]  ⟶ [𝑥1]⋯ [𝑥𝑇] ⟶ [
[𝑥1]
⋮

[𝑥𝑇]
]  =

[
 
 
 
 
 
 
𝑥1,1
⋮
𝑥𝑛,1
⋮
𝑥1,𝑇
⋮
𝑥𝑛,𝑇]

 
 
 
 
 
 

= 𝑋𝑣 (4.17) 

Apesar de este formato garantir a resolução do problema, como inconveniente o exercício de 

otimização irá considerar 𝑛 ⋅ 𝑇 variáveis62. Ao possuir o formato da variável objetiva, é possível definir 

as restrições no formato matricial desejado. Inspecionando, é possível identificas 3 restrições descritas 

por inequações: 

1. Um projeto, a ser executado, só o poderá ser num e num só ano. Restrição (4)  

2. Para cada ano, existe um nível máximo (cap) de Capex a ser gasto. Restrição (1). 

3. Para cada ano, existe um nível mínimo (floor) de Capex a ser gasto. Restrição (2). 

Tendo em conta estas restrições e o formato do vetor 𝑥, que contém as variáveis objetivas, é possível 

formalizar as mesmas. 

Para incutir (4) neste formato, foram executadas as seguintes operações: de forma a compreender o 

racional, executa-se o caso para um ano. Após o mesmo, generaliza-se para a situação de T anos a 

serem considerados. 

Para apenas um ano deve ser considerado o seguinte caso, onde [𝐼] indica uma matriz Identidade de 

dimensão 𝑛 ⋅ 𝑛, sendo 𝑛 o numero de projetos em consideração. 

                                                   
62 Tal implica um aumento da complexidade computacional do problema, face a 𝑛 variáveis, correspondentes ao 
número de projetos que um problema considera. 
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 [𝐴(4)] [

𝑥1,1
⋮
𝑥𝑛,1

]  ≤  [𝑏(4)]    ⟶ [𝐼] ∙ [𝑥1]  ≤  [1]  (4.18) 

É inferido que esta equação matricial corresponde à restrição (4). Para generalizar para o caso de T 

anos executa-se um processo análogo ao mostrado em (4.17). Assim e para manter a dimensionalidade 

correta da operação, ao aumentar a dimensão do vetor 𝑥 para 𝑋𝑣, deve-se aumentar proporcionalmente 

a dimensão de [𝐴(4)] e [𝑏(4)]. Assim resulta  

 [𝐼] ∙ [𝑥1]  ≤  [1] ⟶ [𝐼1⋯ 𝐼𝑇] ∙ [
[𝑥1]
⋮

[𝑥𝑇]
]  ≤  [

[1]
⋮
[1]
] (4.19) 

Como executado para a restrição (4), realizou-se o mesmo método para definir a restrição (1) em 

equação matricial. Aproveitando a generalização executada em (4.17) e (4.19), obtém-se esta restrição 

(4.20), como explicitado por (4.15). 

 [
[𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥] 0 0

0 ⋱ 0
0 0 [𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥]

] ∙ [
[𝑥1]
⋮

[𝑥𝑇]
] ≤  [

𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑀,1
⋮

𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑀,𝑇

] (4.20) 

 

Como se pode inferir, a restrição (2) é muito similar com (1), estabelecendo, no entanto, um mínimo de 

investimento que deverá ser realizado. Ao colocar em formato matricial a restrição (2), em consonância 

com (4.14), e dando os passos análogos observados em (4.15) ,a seguinte inequação é obtida: 

 

Relembrando (4.14), deve existir uma só inequação matricial que defina todas as essas restrições 

lineares, para cada exercício de otimização. Assim, e para cada problema a resolver, devem ser 

concatenadas as matrizes A e vetores b, das diferentes inequações matriciais, com o intuito de existir 

uma só inequação, por formulação. Essa concatenação deve ser executada como mostra (4.22). 

 [
[𝐴1]
⋮
[𝐴𝑙]

] ∙ [
[𝑥1]
⋮

[𝑥𝑇]
]  ≤  [

[𝑏1]
⋮
[𝑏
𝑙
]
] (4.22) 

Analogamente, para (5.11) todas as restrições devem ser consideradas. Assim, concatenando (4.19), 

(4.20) e (4.21), obtém-se (4.23). Desta forma a dimensão da matriz A será [(𝑛 + 2𝑇) × (𝑛 ∙ 𝑇)] e o vetor 

b terá ((𝑛 ⋅ 𝑇) + 2𝑇) elementos. 

 [
−[𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥] 0 0

0 ⋱ 0
0 0 −[𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥]

] ∙ [
[𝑥1]
⋮

[𝑥𝑇]
] ≤  [

−𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑚,1
⋮

−𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑚,𝑇

] (4.21) 
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[
 
 
 
 
 
 

𝐼1 ⋯ 𝐼𝑇
[𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥] 0 0

0 ⋱ 0
0 0 [𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥]

−[𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥] 0 0

0 ⋱ 0

0 0 −[𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥]]
 
 
 
 
 
 

∙ [
[𝑥1]
⋮

[𝑥𝑇]
]  ≤  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1]
⋮
[1]

𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑀,1
⋮

𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑀,𝑇
−𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑚,1

⋮
−𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑚,𝑇]

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4.23) 

Como o algoritmo em ambiente Matlab, já define per se a restrição acerca do domínio das variáveis, 

importa definir como a função objetiva, em forma matricial deverá ser definida.  

Para o caso da otimização da eficiência económica, pretende-se que os gastos com o Capex sejam o 

mínimo possível. Assim e recuperando a vectorização executada no inicio deste capitulo, obtém-se 

(4.24) 

 𝑓4.13
𝑇 ∙ 𝑋𝑣 = [[𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥]⋯ [𝐶𝑎𝑝𝑒𝑥]] ∙ [

[𝑥1]
⋮

[𝑥𝑇]
]  (4.24) 
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5 Caso de Estudo 

 

5.1 Caracterização de uma Rede de Transporte de Eletricidade 

 

A perceção de como a rede é constituída, é um passo nuclear para definir a mesma, em conformidade 

com o definido no capítulo 4.1. Tal exige um conhecimento de como a rede opera, e quais os fatores 

preponderantes que avaliam o risco de um ativo, ou seja, a sua criticidade e estado na rede. 

Paralelamente, convém compreender quais os custos associados com a substituição integral, ou parcial 

de uma dada instalação, para obter o Capex. 

Essa informação deverá ser recolhida de diversos ORT existentes no mercado Europeu, assim como 

entidades que lidem com este ator, sejam fornecedores ou reguladores. Através destas fontes, é 

possível recolher informação pública respeitante ao estado das instalações, criticidade e custos de 

remodelações das mesmas. Esta informação é recolhida e convertida numa distribuição que possibilita 

a geração, através de processos estocásticos, de uma rede fictícia. 

Após uma pesquisa, foi selecionado material da Elia [84] e da REN [8], [85] que sustentam a distribuição 

do estado e criticidade de linhas e subestações que constituem uma rede de transporte elétrico. Ao 

inspecionar dados da Svenska Kraftnät [86], estes providenciam informação sobre o Capex necessário, 

na rúbrica de reinvestimento. É assim possível ter noção da ordem de grandeza que um reinvestimento 

possui.  

Estes dados, e o cruzamento entre os mesmos, possibilitam a geração de uma lista de projetos fictícios 

contendo um nível de risco e Capex associados. 

 

5.1.1 Estado de Instalações 

 

Como referido em 5.1.2, na Tabela 6, o estado das instalações será atribuído exclusivamente em 

função da idade que as mesmas têm. Dada a informação disponibilizada em [8], [85] acerca da idade 

dos ativos na rede, é possível deduzir as seguintes distribuições, para o estado de linhas e de 

subestações 

Tabela 8 – Distribuição probabilística em função do índice de estado (IE) que as instalações da REN apresentam 
[85]. 

Índice de Estado (IE) 1 2 3 

Instalações 
Linhas 38,7% 31,3% 30,0% 

Subestações 68,3% 21,0% 10,7% 
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5.1.2 Criticidade de Instalações  

 

A criticidade de uma instalação tem vários fatores que como a potência que possui, as interligações 

dependentes da mesma, a existência de redundância, ou a ligação de centros produtores e 

consumidores. Esta multitude de itens exige uma análise cuidada, tendo em conta a situação presente 

da rede. 

Assim, e tendo como base as informações de [84], nomeadamente o mapa e os dados dos 

componentes em conformidade com a Tabela 5, foi possível executar a seguinte distribuição63: 

Tabela 9 - Distribuição probabilística em função da criticidade que as instalações da Elia apresentam, através de 
[84] 

Índice de Criticidade (IC) 1 2 3 

Instalações 

Linhas 25% 50% 25% 

Subestações 8,8% 42,1% 49,1% 

 

5.1.3 Custo de Investimento 

 

Dada a limitação de investimento, o Capex é um fator crucial na escolha e calendarização de projetos 

a serem selecionados. Para atribuir o mesmo deve-se compreender quais os vetores de custo, numa 

intervenção de uma linha e subestação. Paralelamente de forma a construir uma distribuição credível, 

é necessário compreender qual a frequência que cada ativo constituinte tende a ser intervencionado. 

Quando se aborda o tema da substituição, assume-se que existe um reinvestimento em ativos. Assim 

o custo inicial é expressivo, afetando o sistema de uma forma contundente e duradoura. 

Para ter uma ideia de quais os valores e a respetiva ordem de grandeza quando ocorrem estas 

intervenções, suplementarmente à informação de [86] foi tomado como referência [50]. Para o caso de 

linhas, de forma a compreender as origens e evolução dos custos das mesmas, observou-se também 

[49]. Adicionalmente sustentam a noção de que um reinvestimento pode tomar uma grande amplitude 

de valores dependendo de diversos fatores que não se inserem no desígnio desta dissertação. Com o 

cruzamento entre estas fontes é possível inferir que investimentos de grande amplitude são dispersos 

no tempo e pontuais, já que constituem reinvestimentos de grande envergadura: como o caso de 

renovações integrais de subestações, ou a substituição de condutores de uma linha.  

A maioria dos investimentos passam por renovações de ativos dentro de instalações, cuja renovação 

é necessária para o correto funcionamento das instalações64.  

                                                   
63 É possível visualizar em anexo, os dados e informações que resultaram na atribuição de notas, e consequente 
generalização, que possibilitou a distribuição apresentada. 
64 Por exemplo, a mudança de isoladores de toda uma linhas, ou a troca de um transformador numa subestação. 
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5.2 Geração de Projetos 

 

Através das variáveis de estudo definidas no capítulo 5.1 é possível construir projetos de uma rede 

fictícia. Aplicando o Método de Monte Carlo sobre as distribuições de IE e IC, provenientes da Tabela 

8 e Tabela 9 de linhas como subestações, obtém-se uma distribuição de IR. Paralelamente, cada 

projeto deverá ter um valor de Capex.  

Face à multitude de variáveis que influenciam o Capex de uma intervenção, foi definida uma distribuição 

de Pareto. Esta distribuição, amplamente usada para modelar fenómenos económicos, será aplicada 

para fornecer o Capex que um projeto de renovação possa ter. De forma a retratar diferenças entre os 

valores de instalações lineares e não lineares, foram construídas duas distribuições distintas. 

Tendo um número de instalações, é assim possível atribuir um valor aleatório de IR e de Capex a cada 

projeto. O intuito é providenciar uma lista de projetos potenciais, que serão alvo de calendarização pelo 

método de modernização. 

 

5.2.1 Obtenção de Índice de Risco através de Método de Monte Carlo 

 

Para obter uma distribuição que explicite o índice de risco, de acordo com as características impostas 

pelas distribuições de IE (Tabela 8) e IC (Tabela 9), desenvolveu-se um teste aleatório, baseado no 

método de Monte Carlo (MMC). A razão para invocar o mesmo assenta na natureza aleatória dos dados 

que suportam a equação (4.7), sendo este o método o indicado para calcular a distribuição do índice 

de risco das instalações da rede fictícia. 

Tabela 10 – Distribuição probabilística do Índice de Risco, obtida através do MMC,  

Índice de Risco (IR) 2 3 4 5 6 

Instalações 

Linhas [%] 9,6 27,4 32,8 22,8 7,4 

Subestações [%] 5,9 30,7 43,3 14,8 5,3 

 

Para comprovar a resiliência que este método tem, face às distribuições percecionadas como input, 

convida-se o leitor a inspecionar a Tabela 18 e  

Tabela 19 nos anexos. É possível verificar a diminuta variação que existe entre diferentes distribuições 

geradas, para os mesmos inputs de IC e IE, comprovando a fidedignidade das distribuições produzidas 

Procede-se assim a uma atribuição aleatória de valores de risco para os projetos a serem alocados, de 

acordo com a Tabela 10.  
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5.2.2 Distribuição de Capex 

 

Para obter uma lista de projetos, suplementarmente à informação relativa ao IR, cada projecto deve 

conhecer um Capex. Para determinar o mesmo, optou-se por modelar duas distribuições do Pareto, 

ajustadas para o Capex de linhas e subestações. 

Para basear e definir a distribuição consultou-se [50], [86]. Tendo como base a valor dos 

reinvestimentos para linhas e subestações, definiram-se as seguintes distribuições de Pareto, com os 

seguintes parâmetros: 

Tabela 11 – Parâmetros que modelam as distribuições de Pareto que definem as funções distribuição probabilística 
do Capex para linhas e subestações. A média foi calculada por (5.3) 

Tipologia da Instalação Parâmetro 𝑎 Parâmetro 𝑑 Média [M€]] 

Linhas 1,05 1,5 3,15 

Subestações 1,15 1,5 3,45 

 

Como visível, a função de distribuição probabilística, associada à distribuição de Pareto, é dada por 

(5.1). Associada à mesma é possível verificar como se calcula a média da respetiva distribuição (5.3). 

 

𝑝𝑑𝑓𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜(𝑥) {
=
𝑎𝑑 ∙ 𝑑

𝑥𝑎+1
, 𝑥 > 𝑎

0, 𝑥 ≤ 𝑎

  (5.1) 

 
𝑐𝑑𝑓𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜(𝑥) = 1 − (

𝑑

𝑥
)
𝑎

   (5.2) 

 
𝜇𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑜 =

𝑎 ∙ 𝑑

𝑎 − 1
  (5.3) 
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Como se pode comprovar pela literatura [50], no que toca aos projetos de modernização, as 

remodelações de subestações são usualmente mais dispendiosas. Razão pela qual esta modelação 

sugere que estes projetos venham a ser mais dispendiosos que os das linhas.  

 

5.2.3 Lista de Projetos 

 

A modernização da rede deve considerar uma lista de projetos possíveis, onde os mesmos são 

avaliados tendo em conta o Capex necessário para a remodelação de uma instalação, e o risco que a 

mesma apresenta na atualidade para o sistema. 

Como percecionado, existem duas tipologias de projetos: linhas e subestações. Para cada foram 

definidas duas distribuições probabilísticas, de IR e Capex. Estas possibilitam a geração aleatória de 

dados afetos a esses itens, faltando, porém, definir o número de projetos que cada tipologia terá. 

Para o caso de estudo definiu-se, por motivos de facilidade de análise, metade dos projetos existentes 

em [84]. Em C.3 Anexos – Material de Apoio ao Caso de Estudo, Tabela 22,Tabela 22 – Lista de 

projetos gerados por MMC, em conformidade com as distribuições definidas ao longo do capítulo 5. 

pode ser visualizado a lista gerada tendo em atenção às distribuições definidas anteriormente. 

Resta aplicar o método desenvolvido para obter o calendário pretendido assim como perceber que 

projetos deverão ser intervencionados, ou continuados. Paralelamente deve ser observado se o 

calendário obtido está de acordo com os objectivos de eficiência e eficácia previamente definidos. 

  

Figura 24 – Gráficos que representam a distribuição de Pareto. A azul representa-se a cdf (commulative distribution 
function), e a preto a pdf (probabilistic distribution function). O eixo das abcissas representa o Capex (M€), ao 
passo que o eixo das ordenadas remete para probabilidade  

M€ 

p(x) 
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5.3 Simulação de Calendarização de Projetos 

 

Após a compreensão de como a lista de projetos foi obtida, interessa perceber para um caso real como 

é executada a decisão de continuar a manutenção de uma dada instalação, ou por outro lado substituir 

e proceder à calendarização da intervenção. 

Para a alocação e calendarização a serem executados, consideram-se aproximadamente metade dos 

projetos que seria expectável num TYNDP para uma rede como apresenta. Com este racional o teste 

irá considerar apenas 5 anos. As limitações do Capex tiveram como limitação mínima 20M€ e máximo 

40M€. Por inspeção de [8], na rúbrica de modernização, é inspecionado que os valores de investimento 

rondam este intervalo, aproximando-se dos 20M€.  

Para fundamentar esta compreensão, foram executados e definidos testes de forma a verificar se os 

pressupostos e objectivos são atingidos, nomeadamente no que toca à eficiência e eficácia do processo 

através de métricas apropriadamente definidas.  

 

5.3.1 Execução do método 

 

Para a execução deste método os seguintes parâmetros iniciais foram definidos e quantificados. 

Tabela 12 – Definição de parâmetros para execução do método em ambiente de simulação, com projetos de rede 
fictícia. 

Parâmetro T Capex max [M€] Capex min [M€] Nº L Nº S 

Quantidade 5 40 20 29 36 

 

Onde, de forma sintética, os investimentos possíveis em consideração possuem a seguinte distribuição. 

Tabela 13 – Definição de parâmetros para execução do método em ambiente de simulação, com projetos de rede 
fictícia. 

Distribuição por IR 2 3 4 5 6 Total 

Capex [M€] 7,2 55,2 70,9 50,8 1,3 185.4 

Nº Projetos 4 20 26 14 1 65 
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5.3.2 Resultados Obtidos 

 

Os resultados obtidos centram-se em duas vertentes. Uma vertente macroscópica onde é vista, numa 

perspetiva anual, o investimento realizado assim como o índice de risco dos projetos que foram 

alocados. 

Uma segunda vertente microscópica é apresentada por uma lista onde é definido qual o ano que um 

dado investimento será alvo de alocação. Desta lista é possível inferir que projetos serão continuados 

para manutenção, para este período de 𝑇 anos. Inspecionando o Anexo C, é possível observar a lista 

de projetos alocados. 

 

Figura 25 - Resultado da Calendarização na ótica temporal. Para cada ano, apresenta-se o Capex [M€] que se 
prevê alocar. A linha amarela corresponde ao floor de investimento (20M€), enquanto a vermelho é o cap (40M€). 

De forma a ter uma melhor visão dos resultados de forma a compreender se estes resultados atingem 

os objetivos de eficiência e eficácia.  

 

5.3.3 Análise de resultados 

 

Para analisar o calendário obtido, convém possuir diferentes métricas para assegurar que o resultado 

foi o pretendido. Para confirmar que ambos os objectivos foram atingidos, houve duas óticas: uma 

temporal e outra por risco. 

A temporal serve para compreender se o investimento foi alocado segundo os pressupostos 

anteriormente definidos, onde projetos com maior risco seriam alocados o mais brevemente possível, 

e a partir de um risco considerado moderado, o investimento dera o mínimo possível. 

Na ótica do risco o intuito é percecionar se existe uma maior alocação de investimentos que 

representem uma maior garantia de fiabilidade para o sistema. 

Estas óticas são pertinentes para assessorar que a alocação foi eficaz e eficiente, onde a Tabela 14 e 

Tabela 15 contêm informação de relevo para essa conclusão. 
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 A Tabela 14 oferece uma perspetiva de como os projetos com maior risco foram alocados em 

detrimento daqueles que não inspiravam necessidades no imediato. Apenas 61,6% do Capex passível 

de calendarização foi alocado, o que em termos absolutos significou a alocação de 114,2M€, em 

185,4M€. 

Tal é um indicador que a eficácia foi atingida, ao alocar os projetos que apresentavam um maior risco 

para a fiabilidade da rede. A eficiência conjuntamente com a Figura 25, foi também amplamente 

verificada. Excluindo o primeiro ano, existiu um desvio acumulado de 279m€. Quando se compara este 

valor, face ao total alocado nos últimos 4 anos, infere-se que é um desvio médio de 3,5%. 

Tabela 14 – Alocação de projetos numa ótica de risco, em relação aos grupos existentes, relacionando o Capex e 
o número de projetos existentes, e o alocado. 

Distribuição por 𝐼𝑅  2   3  4 5 6 Total/Alocado 

Capex [%] 0 0 87,6 100 100 61,6 

Projetos [%] 0 0 73,1 100 100 65,2 

 

A ótica temporal é importante para verificar que os projetos com mais risco, irão sofrer uma beneficiação 

o mais brevemente possível. Esta componente é crítica para verificar a eficácia do processo de 

modernização. Em termos práticos, tal significa que não poderá existir um projecto com um risco maior, 

alocado mais tardiamente que um que possui um risco menor, nos anos onde a priorização de risco foi 

executada.  

O indicador que fornece essa informação é a média ponderada de índice de risco pelos projetos 

executados, 𝐼𝑅̅̅ ̅𝑝𝑟𝑜𝑗. Esse indicador pode ser analisado numa base anual, como mostrado na Tabela 15.  

Tabela 15 – Alocação de projetos, na ótica temporal, considerando o Capex ponderado e aos projetos alocados, 
em relação ao risco que os projetos alocados nesse ano apresentam. 

Anos 1 2 3 4 5 Eficaz 

𝐼𝑅̅̅ ̅𝑝𝑟𝑜𝑗 5,1 4,7 4,0 4,0 4,0 Sim 

  

Tendo em conta o a função objetivo em (4.10), e para os anos onde esta formulação é usada, é 

verificado que se privilegia a alocação na base do risco que cada projeto apresenta globalmente. Assim 

para aferir a eficácia, e se o processo foi executado corretamente, a média ponderada do IR em relação 

ao projeto deve ser a métrica usada para aferir a eficácia. Tal é verificado por ( 5.4 ). 

 𝐼𝑅̅̅ ̅𝑝𝑟𝑜𝑗,𝑘 ≥ 𝐼𝑅̅̅ ̅𝑝𝑟𝑜𝑗,𝑖 , ∀ 𝑖 > 𝑘;  𝑖, 𝑘 ∈ 𝑉 ( 5.4 ) 

O cumprimento de ( 5.4 ) implica necessariamente que o método produziu uma calendarização eficaz, 

onde a informação relativa ao Capex, como visto na Figura 25, induziu um comportamento eficiente, 

cumprindo os objectivos inicialmente delineados. 
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6 Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

6.1 Conclusões 

 

Esta metodologia apresenta uma abordagem para uma calendarização ótima da modernização de uma 

rede de transporte elétrico, ajustado às necessidades de financiamento e técnicas de renovação de 

ativos, que os ORT possuem a nível global. Foi possível testemunhar como este método pode ser uma 

ferramenta de planeamento decisiva, como demonstrou o caso de estudo sobre uma rede fictícia. 

Para a obtenção desse resultado, como descrito nos objectivos, foi determinante a resposta às research 

questions previamente definidas. Foi possível observar no capítulo 2, em concreto em 2.3, as 

estratégias de gestão de ativos que podem ser implementadas num ORT. Em conjunção com o disposto 

no capítulo 2.2, foi observado o papel fulcral que a manutenção baseada em risco – Risk-Based 

Maintenance – tem, para incrementar o processo de modernização quer na sua eficácia, quer na sua 

eficiência. 

Para que esta manutenção exista, e abordando a segunda research question, é necessário determinar 

quais os indicadores técnicos e financeiros são pertinentes observar quando se planeia o investimento 

em modernização. Os indicadores técnicos foram conhecidos em 2.2.4.  

Com efeito, a terceira research question abordou algoritmos que fossem capazes de providenciar um 

escalonamento ótimo de investimentos em remodelação de ativos. Foram assim abordados no capítulo 

3 os problemas de otimização combinatória, e algoritmos exatos e meta-heurísticos que são capazes 

de providenciar o calendário desejado. 

Finalmente, e dada a pesquisa realizada, foi possível executar uma metodologia para planear a 

modernização baseada na criticidade e estado de ativos. A sua feitura e racional podem ser observados 

no capítulo 4. Com efeito, através da análise da criticidade e estado é possível realizar uma gestão de 

risco, como fundamento para a escolha de investimentos eficazes, que garantam a fiabilidade da rede. 

Após a mesma estar garantida, a perspetiva é realizar um investimento eficiente, para todo o calendário. 

Ou seja, garantir que os investimentos de modernização obedeçam a um nivelamento do seu 

investimento, para cumprir restrições orçamentais. 

Para observar a aplicabilidade do método foi construído um caso de estudo, sustentado numa rede 

teórica onde foi gerado uma lista de potenciais projetos para serem modernizados. Como visível no 

capítulo 5, os diversos objetivos propostos foram atingidos. Não só a limitação orçamental foi cumprida, 

como foram alocados os projetos mais urgentes, ou seja, que apresentavam um maior risco face ao 

sistema o mais brevemente possível. Assim quer a sustentabilidade financeira quer a fiabilidade do 

sistema foram garantidos, onde o investimento é realizado da forma mais eficiente e eficaz, dentro das 

possibilidades existentes. 
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Não se pode deixar de referir que o método necessita de ajustamentos, para cada situação onde o 

mesmo é aplicado. Não só a situação económica como regulamentar são decisivos face à aplicabilidade 

do resultado obtido, como o gestor de ativos desempenha um papel crucial. Este ator, é aquele que 

define o ambiente onde o método será aplicado e quais os parâmetros que este deve submeter. 

 

6.2 Trabalhos Futuros 

 

Esta metodologia, para além de alcançar resultados promissores, tem também uma grande amplitude 

de perspetivas, no que toca ao seu desenvolvimento futuro.  

A métrica para a eficiência económica do processo deve ser incluída, através da inclusão do VAL ou 

TIR. Assim é expectável a quantificação do valor acrescentado que cada projeto traz, onde se deve 

proceder a uma maximização do mesmo, tendo em conta as limitações financeiras, assim como a 

manutenção e melhorias da fiabilidade técnica do sistema. 

Nesta ótica, pode ser desenvolvido um trabalho que explore o Totex, e que compare o benefício entre 

manter um ativo, ou remodelar o mesmo. Desta forma o custo total (LCC) ponderado de um certo ativo 

seria a métrica determinante para a calendarização do mesmo, para além do seu índice de risco.  

A essência desta metodologia pode ser expandida para outras áreas de atividade do ORT, como o 

reforço ou expansão da rede, ou para outras áreas de negócio similares. De facto, uma organização 

com um portfólio intenso de ativos físicos deve ter uma gestão eficaz e eficiente dos mesmos. Este 

método pode ser aplicável para operadores de redes de água, gás ou telecomunicações assim como o 

operador da rede de distribuição de eletricidade (ORD).  

Paralelamente deve ser definido um modelo que classifique e estime corretamente para cada tipologia 

de ativo o seu índice de criticidade e de estado. Como pode ser inferido, estes modelos são cruciais 

para a garantia da fiabilidade que este método proporciona. 

Para a otimização dos problemas considerados, deve-se considerar que o número de projetos 

desempenha um fator critico para o tempo de computação e consequentemente para determinar a 

capacidade de encontrar um calendário ótimo. É consequente refazer este exercício empregando um 

algoritmo meta-heurístico, para situações onde a dimensão do problema é maior65. 

  

                                                   
65 Como por exemplo problemas com uma ordem de grandeza de centenas de projetos a serem considerados.  
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A Anexos – Ferramentas de Análise Financeira 

Como foi inferido, a decisão de um investimento baseia-se em grande parte nos mecanismos e modelos 

financeiros. De uma forma sintética, estes modelos tentam dizer “qual o projeto ou investimento que traz mais 

valor à organização, de um ponto de vista financeiro” [87].  

A avaliação de uma oportunidade de investimento é executada envolvendo três passos [88]:  

1. Estimar Cash Flows, ou seja, os fluxos de capitais que existirão no projeto. 

2. Determinar e calcular uma figura de mérito 

3. Comparar a figura de mérito com um critério de aceitação. 

As figuras de mérito descritas por [88], são aferidas pelos modelos de análise financeira existentes. Existem 

diversos modelos, que partem de uma análise simplista e consequentemente não oferecem uma decisão 

assertiva. Porém a grande vantagem que possuem é a facilidade de comunicar a decisão tomada. Assim os 

mesmos são usados para uma ótica de informar a decisão aos diversos stakeholders [87]. 

De uma forma mais completa, existem métodos que têm em conta o valor do dinheiro no tempo. Desta forma, 

é necessário ter em conta uma taxa de depreciação, implicando uma análise mais cuidada e objetiva. O 

desconto de cash flow (DCF), ou o método de anuidades, têm em conta este princípio. 

Estes modelos são de natureza determinística, podendo não capturar corretamente a incerteza e volatilidade 

que projetos de longa duração possam vir a ter. 

Para considerar e minimizar a incerteza, existem modelos de natureza estocástica como as Real Options e o 

Value-at-Risk (VaR), que consideram a incerteza existente num projeto com uma vida-útil considerável. Porém, 

estes métodos necessitam de uma modelação complexa, exigindo uma análise extensa. 

Quase de uma forma unânime o VAL [59], [88], [89] onde a sua transversalidade e indicador económico é 

facilmente reconhecido, assim como a taxa interna de retorno (TIR). Complementarmente, existem outros 

modelos que podem perspetivar o investimento de uma outra forma, que convém explanar, dada a motivação 

existente nesta dissertação. 

Desta forma enunciam-se vários modelos, possuindo cada um virtudes e vicissitudes face ao resultado que 

apresentam. As mesmas devem ter tidas em conta, pelo peso que têm como decisor no investimento tendo em 

conta as características do mesmo.  
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O dinheiro é uma variável intrinsecamente ligada ao tempo. Tal é explanado pela noção do valor temporal do 

dinheiro. Esta assenta na seguinte premissa, segundo [90]. “Uma libra hoje é mais valiosa que uma libra 

amanhã, e assim adiante”. Ou de outra forma, uma libra no passado conseguiria gerar mais valor do que uma 

libra no presente. Este é o efeito de três causas gerais: 

 A perda de valor associado ao aumento da taxa de inflação66. 

 A existência de risco e a incerteza que o futuro induz. 

 A necessidade de recompensar investidores do projeto. 

Considerando a dimensão temporal anual, em conformidade com as causas expostas, é possível calcular o 

desconto que o dinheiro futuro terá. Para tal é considerado um factor de desconto que se baseia na taxa de 

desconto (𝑟). Desta forma é possível calcular o valor presente (VP) que uma soma de dinheiro (𝑀) 𝑑𝑎𝑞𝑢𝑖 a 

𝑡 anos terá, como demonstra (A.1). 

 
𝑉𝑃 (𝑡,𝑀, 𝑟) = 𝐷 ∙ 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑠𝑐 =

𝑀

(1+𝑟)𝑡
  (A.1) 

Num projecto, para cada ano 𝑡 existem custos e gastos (𝐶𝑡), assim como proveitos e receitas provenientes de 

benefícios (𝐵𝑡), a diferença dos mesmos é o Cash Flow (𝑀𝑡),  

 𝑀𝑡 = 𝐵𝑡 − 𝐶𝑡  (A.2) 

Para determinar o VP de todo o projeto, devem-se estimar os diversos cash flows previstos durante a vida 

financeira do mesmo. Para cada cash flow anual, deve existir um factor de desconto concordante67, como 

explicito na equação (A.4). Desta forma o VP de um projeto com 𝑇 anos, é obtido como indica a equação (A.2). 

 𝑉𝑃 = 𝑉𝑃(0,𝑀0, 𝑟) + 𝑉𝑃 (1,𝑀1, 𝑟) +⋯+ 𝑉𝑃(𝑇,𝑀𝑇 , 𝑟) =∑
Mt

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

 (A.3) 

De forma análoga é possível calcular o Valor Futuro que um certo investimento terá. Bastando assim valorizar 

o dinheiro, em vez de desvalorizar o mesmo. Assim, realizando a operação inversa na equação (A.1), 

consegue-se calcular o VF de um projeto como explicitado pela equação (A.4). 

 
𝑉𝐹 (𝑡, 𝐷, 𝑟) =

𝐷

𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑠𝑐
= 𝐷 ∗ (1 + 𝑟)𝑡 (A.4) 

 𝑟 = 𝑊𝐴𝐶𝐶 + 𝑝𝑟é𝑚𝑖𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 (A.5) 

                                                   
66 A inflação é uma taxa macroeconómica que reflete a desvalorização monetária, decorrente da subida de preços 
generalizada. Contrariamente pode ser observada uma deflação, que é exatamente o conceito simétrico e oposto da 
inflação. 
67 Em relação a esta taxa, e para um cálculo o mais exato possível, poderia haver uma taxa indexada ao ano, porém pela 
simplificação, considera-se uma taxa constante a considerar ao longo de um projeto. 
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𝑉𝐹 = 𝑉𝐹(0,𝑀0, 𝑟) + 𝑉𝐹 (1,𝑀1, 𝑟) + ⋯+ 𝑉𝐹(𝑇,𝑀𝑇 , 𝑟) =∑
Mt

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1

 (A.6) 

Denota-se que para o PV, e consequentemente para o FV, baseado em cash flow descontado, a dificuldade 

não se encontra na resolução aritmética da equação (A.6) mas sim na determinação dos valores para os vários 

cash flows  𝑀t, e para a taxa 𝑟.  Infere-se que devem existir diversas estimativas e premissas, na deliberação 

das importâncias, implicando uma fonte de erro. 

Este erro é exacerbado quanto maior a dimensão temporal que um projeto possa ter. Quanto maior a mesma, 

maior a incerteza dos cash flows e da taxa de retorno calculados previamente, face ao tempo de vida que o 

projeto terá. A implicação é a possibilidade de defraudar o significado que o PV imprime, e assim pôr em causa 

a decisão estabelecida através dos diversos métodos baseados no DCF. Esta volatilidade deve ser tida em 

conta na definição dos projetos, existindo outros métodos que incidem sobre esta incerteza. Como exemplo de 

métodos que tentam lidar com esta incerteza, tentando minimizar a mesma, são as Real Options [91]–[93] ou 

o Value-at-Risk (VaR) [94], [95]. Como visível estes métodos são aplicados para fundamentar a decisão de 

investimento, baseado em dados financeiros. 

 

Figura 26 – Implicações de uma incerteza crescente, que poderá dar origem a decisões potencialmente erradas, já que o 
VAL não traduz a volatilidade que um projeto possa vir a ter. A tracejado é um indicador entre VAL negativo e positivo. 
Adaptado de [96]. 

 

A.1 Valor Atual Liquido 

 

O valor atual líquido (VAL) é um método de análise financeira amplamente usado, como demonstra [89]. Este 

método baseia-se em três dados essenciais. 

 Cash flows (Mt) expectáveis que um certo projeto gera, ao longo da duração do mesmo, 

 Uma taxa de desconto conhecida como oportunidade de custo de capital. Este termo determina o 

valor que o projeto tem, no tempo presente (VP).  

 O investimento necessário para iniciar o projeto. 

Assim o VAL é a diferença entre o VP que um projeto apresenta, e o seu custo de investimento 𝐶0. 
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 𝑉𝐴𝐿 = 𝑉𝑃 − 𝐶0 =∑
Mt

(1 + 𝑟)𝑡
− 𝐶0

𝑇

𝑡=1

 (A.7) 

Dependendo do resultado da equação 3.1, e de forma simplista, duas decisões podem ser inferidas: 

 Caso 𝑉𝐴𝐿 ≥ 0, então o projeto deverá ser realizado, já que o mesmo acrescenta valor. 

 Caso 𝑉𝐴𝐿 ≤ 0, o projeto não deverá ser executado. 

Apesar de ser um indicador sólido para a viabilidade dos projetos, tem a desvantagem de não relacionar o 

benefício alcançado com o capital investido, e o tempo que necessitou para alcançar o break-even 

. 

A.2 Rácio Benefício/Custo 

 

Este método, como testemunhado anteriormente, incide sobre uma limitação do VAL: relaciona o investimento 

num projeto, com os benefícios alcançados. Desta forma é possível priorizar os projetos através deste 

indicador, calculado através de (A.8) [90]. 

 
𝐵
𝐶⁄ =

∑
Bt

(1 + 𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0

∑
Ct

(1 + 𝑟)𝑡
𝑇
𝑡=0

⁄  (A.8) 

Este método é assim particularmente útil para realizar análises comparativas, já que a métrica é relativa, em 

vez de ser absoluta. Pode ser assim uma boa forma de escolher investimentos considerados eficientes.  

 𝐵
𝐶⁄  ≥ 1 – O projeto deverá ser executado 

 𝐵
𝐶⁄  < 1 – O projeto, para os dados apresentados, não é rentável. 

 

A.3 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

Outro método, derivado do DCF, tem em conta a taxa que possibilita o break-even entre o VP que um projeto 

tem e o seu custo inicial, criando o TIR. Este mecanismo é particularmente útil caso o custo de capital da 

oportunidade seja estimada com grande confiança.  

 ∑
Mt

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
− 𝐶0

𝑇

𝑡=1

= 0 (A.9) 

Desta forma a lógica para a escolha do projeto é semelhante à ocorrida no VAL, onde quanto maior o TIR, 

maior será a rentabilidade associada ao projeto. 

 𝑇𝐼𝑅 ≥ 𝑟 – O projeto deverá ser executado 
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 𝑇𝐼𝑅 < 𝑟 – O projeto, para os dados apresentados, não é rentável. 

Porém nenhum dos métodos até agora explicados tem em conta que o reinvestimento no projeto pode ter uma 

taxa de desconto diferente. Assim existe um método tem em conta estas duas realidades, o TER.  

 

A.4 Taxa Externa de Retorno (TER) 

 

Como pode ser visto por [89], [97], [98] os métodos mais usados são o TIR e o VAL, para executar a análise 

financeira de um projeto. Porém, ambos os métodos são baseados na suposição que o financiamento e o 

reinvestimento têm a mesma taxa. Tal, poderá, no entanto, não espelhar o que acontece na realidade [97]. A 

taxa externa de retorno (TER) possibilita a distinção dessas taxas, através da seguinte equação68: 

 𝑇𝐸𝑅 = √
𝑉𝐹(𝐵, 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)

−𝑉𝑃 (𝐶, 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝑛

− 1 (A.10) 

Onde o VP é calculado com base nos custos, indexada à respetiva taxa de financiamento; e o VF tem em conta 

os benefícios que serão obtidos indexada a uma taxa de reinvestimento. 

A decisão tem como threshold a taxa de retorno r: 

 𝑇𝐸𝑅 ≥ 𝑟 – O projeto deverá ser executado 

 𝑇𝐸𝑅 < 𝑟 – O projeto, para os dados apresentados, não é rentável. 

Apesar destes métodos oferecerem diferentes métricas, que podem levar a diferentes conclusões para a 

escolha se um projecto, de um mesmo racional 

 

  

                                                   
68 Como o TER é calculado através de uma raiz, o domínio da mesma terá de ser sempre positivo. Desta forma, o sinal 
negativo que precede VP, garante a premissa anterior, pois o próprio VP será sempre negativo. 
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B Anexos – Tabelas 

Tabela 16 – Enumeração de outputs escrutinados no mecanismo regulatório RIIO-T1, segundo [25]. 

Output sob escrutínio Quantificação Incentivo 

Segurança 

Situação, estado de saúde e criticidade 

dos ativos. Intimamente relacionado com 

fiabilidade 

Previsto para o segundo período 

regulatório uma penalidade/recompensa 

na substituição de ativos 

Fiabilidade 

Relacionada com energia não entregue 

(perdas) 

Baseado no valor de carga perdida 

Penalidade circunscrita a 3% dos proveitos 

permitidos 

Disponibilidade Política de acesso à rede69 Inexistente 

Satisfação do cliente 
Inquérito de satisfação aos stakeholders +-1% da base remuneratória 

Compromissos com stakeholders Até 0,5% da base remuneratória 

Ligações Ligações entre Geração e Distribuição Calendarização atempada de projeto 

Performance ambiental 

Limitação de emissões de SF6 

 

Penalidade/Recompensa por emissões 

equivalentes a CO2 

Pegada Ecológica Reputação 

Impacto visual Renda limitada para investimento 

Prémio ambiental 

 

Recompensa dependendo da performance 

de liderança neste campo 

 

  

                                                   
69 A política de acesso à rede impõe a ligação entre capacidade geradora e a rede de transporte. 
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Tabela 17 – Descrição dos diferentes benefícios que devem ser avalizados por um ORT perante um projeto [60] 

Beneficio Descrição Quantificador Monetização 

Melhoria da 
segurança de 
abastecimento 

é a habilidade que um Sistema de energia tem 
para abastecer de forma segura eletricidade, 
dentro de condições pré-estabelecidas. Nesta 
categoria são elucidados o 
 

Expected Energy 
Not Supplied (EENS) 

(Horas ou MWh) 
 

Valor da carga 
perdida 

Loss of 
Load Expectancy 
(LOLE). (MWh) 

Valor da carga 
perdida 

Impacte 
socioeconómico 
ou a integração 

no Mercado 

caracterizado pela possibilidade de reduzir a 
congestão dentro de um Sistema de 
transporte. Desta forma espera-se que o 

investimento possa providenciar um GTC70 
adequado, para que o Mercado consiga 
realizar as trocas de eletricidade de uma 
forma economicamente eficaz. 
 

Redução de custos-
geração/ benefício 

social (€) 
 

(€) 

Custos internos de 
despacho (€) 

 
(€) 

Integração de 
capacidade 
renovável 

é essencial para assegurar a ligação a 
capacidade que pode ser encontrada longe 
de locais de consume. Não só é importante 
assegurar a ligação a capacidade no 
presente, assim como possibilitar projetos 
com potencialidade futura. 

Ligação RES 
(MW) 

- 

Prevenção de 
geração RES 

perdida (MWh) 
 

Incluída na 
redução de 

custos-geração 

Perdas na rede 
 

são um factor importante para uma rede de 
transporte. Não só degrada a infraestrutura, 
como é um indicador da eficiência energética 
do sistema, sendo correlacionado com o 
impacte socioeconómico que um projeto 
possa ter. 

Perdas (MWh) 

 
€/ano 

(dependente da 
cotação da 

energia no ano 
em análise) 

Emissões de 
CO2 

 

estão intimamente correlacionados com a 
geração renovável, e com a potencial 
diminuição de emissões deste gás. Pela 
existência de um mercado deste gás, é 
facilmente monetizado 

Toneladas 
Depende do 

mercado de CO2 
existente na EU. 

Resiliência 
técnica/ 

segurança do 
sistema 

 

relaciona a capacidade que o Sistema de 
transporte tem em ultrapassar situações 
extremas e criticas (curto-circuito, 
sobrecarga, flutuações de tensão, etc…) 

Depende de 
diversos KPI, 
definidos no 
documento. 

- 

Flexibilidade 
é a capacidade de um certo projecto em 
moldar-se face a perspetivas futuras e 
cenários possíveis. 

Depende de 
diversos KPI, 
definidos no 
documento. 

- 
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C Anexos – Material de Apoio ao Caso de Estudo 

 

C.1 Testes de Resiliência do MMC 

Tabela 18 – Testes de resiliência do MMC para a distribuição do índice de risco de linhas. 

Teste IR=2 [%] IR=3 [%] IR=4 [%] IR=5 [%] IR=6 [%] 

1 9,479 27,098 33,026 22,841 7,556 

2 9,533 27,361 32,829 22,841 7,436 

3 9,973 27,047 32,930 22,904 7,446 

 

Tabela 19 - Testes de resiliência do MMC para a distribuição do índice de risco de instalações subestações. 

Teste IR=2 [%] IR=3 [%] IR=4 [%] IR=5 [%] IR=6 [%] 

1 5,830 30,544 43,604 14,800 5,222 

2 5,905 30,709 43,289 14,802 5,295 

3 5,966 30,614 43,355 14,839 5,226 

 

C.2 Caso de estudo alternativo 

O Caso de estudo – Case Study (CS) - alternativo aborda um caso, onde é possível verificar a alocação 

provável de projetos pertencente todos os grupos de risco. As definições iniciais foram as mesmas que o CS 

presente no capítulo 5. 

De forma a proporcionar uma leitura a mais qualitativa e pragmática possível, foram dispostos apenas os 

resultados, visíveis na tabela 20 e 21. No total, os projetos em consideração, totalizaram 194,1M€. Foram 

escolhidos 44 projetos de possíveis 65. 

Tabela 20 – Testes de resiliência método de calendarização para modernização da rede, executando um caso de estudo 
alternativo. A métrica para definir a alocação foi a percentagem de projetos alocados por grupo de Risco.  

𝐼𝑅 2 3 4 5 6 Alocado/Total 

Capex [%] 36,2 11,2 100 100 100 52,81 

Nº Proj. [%] 22,2 33,3 100 100 100 67,69 

 

Tabela 21 – Testes de resiliência método de calendarização para modernização da rede. A métrica para definir a alocação 
foi a percentagem de projetos alocados por grupo de Risco.  

Anos  1 2 3 4 5 

𝐼𝑅̅̅ ̅𝑝𝑟𝑜𝑗  5,2 3,9 3,7 3,3 2,8 

Capex [M€] 21,7 20,8 20,0 20,0 20,0 
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C.3 Listas de projetos para caso de estudo de capítulo 5 

Tabela 22 – Lista de projetos gerados por MMC, em conformidade com as distribuições definidas ao longo do capítulo 5.  

ID 

Projeto 

Índice de 

Risco 

Capex 

[M€] 

1 3 1.411189 

2 5 8.472588 

3 3 2.224005 

4 5 1.75282 

5 5 2.206789 

6 4 3.672571 

7 5 2.756624 

8 4 1.663829 

9 4 1.123721 

10 3 3.677405 

11 4 2.046018 

12 3 8.321658 

13 4 1.231886 

14 4 1.338486 

15 3 2.746001 

16 2 2.542959 

17 4 1.167611 

18 3 1.840375 

19 4 6.056098 

20 2 1.168437 

21 3 2.382377 

22 5 1.12674 

23 5 4.960313 

24 5 3.04913 

25 5 2.747751 

26 2 1.450763 

27 4 1.507491 

28 5 2.248229 

29 5 3.692877 

30 5 9.702848 

31 4 4.144237 

32 4 3.335104 

33 4 1.294838 

34 3 4.397087 

 

ID 

Projeto 

Índice de 

Risco 

Capex 

[M€] 

36 3 1.438386 

37 4 2.524528 

35 4 1.347081 

38 3 1.546169 

39 4 2.95706 

40 6 1.323082 

41 4 1.150052 

42 4 9.909578 

43 4 1.151576 

44 5 3.128079 

45 3 1.252379 

46 4 2.982078 

47 3 4.276244 

48 3 1.601792 

49 3 3.693366 

50 2 2.041768 

51 3 3.443404 

52 4 2.475826 

53 4 2.204556 

54 4 1.45008 

55 4 2.997635 

56 5 2.288516 

57 4 1.223699 

58 3 3.416908 

59 3 2.407245 

60 4 8.350417 

61 3 1.554607 

62 3 2.248028 

63 3 1.3333 

64 5 2.624085 

65 4 1.618946 
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Tabela 23 – Lista de projetos alocados e calendarizados de acordo com o método de calendarização ótima  

ID 

Projeto 

Índice de 

Risco 

Capex 

[M€] 
Ano 

4 5 1.75282 1 

5 5 2.206789 1 

7 5 2.756624 1 

22 5 1.12674 1 

23 5 4.960313 1 

24 5 3.04913 1 

25 5 2.747751 1 

28 5 2.248229 1 

29 5 3.692877 1 

44 5 3.128079 1 

56 5 2.288516 1 

64 5 2.624085 1 

40 6 1.323082 1 

2 5 8.472588 2 

30 5 9.702848 2 

11 4 2.046018 2 

9 4 1.123721 3 

19 4 6.056098 3 

27 4 1.507491 3 

46 4 2.982078 3 

60 4 8.350417 3 

6 4 3.672571 4 

8 4 1.663829 4 

13 4 1.231886 4 

32 4 3.335104 4 

37 4 2.524528 4 

39 4 2.95706 4 

55 4 2.997635 4 

65 4 1.618946 4 

31 4 4.144237 5 

33 4 1.294838 5 

42 4 9.909578 5 

52 4 2.475826 5 

53 4 2.204556 5 

ID 

Projeto 

Índice de 

Risco 

Capex 

[M€] 
Ano 

13 4 1.750825 5 

22 4 1.078265 5 

18 4 1.561504 5 

29 4 1.996936 5 

51 4 1.721296 5 

54 4 3.073283 5 

58 4 1.377052 5 

61 4 2.163807 5 

52 3 1.650673 5 

58 3 2.116283 5 

 

 

 


