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RESUMO 
Para dinamizar a rede eléctrica é preciso continuamente dotá-la dos meios indispensáveis à 
prossecução das suas finalidades, operando-a de forma cada vez mais inteligente (smart grids).  
Quanto à geração de energia eléctrica, são várias as opções disponíveis, devendo sempre optar-
se por um mix diversificado – a melhor garantia de segurança no abastecimento.  Kyoto tornou 
caro o carvão, que à partida seria o combustível mais em conta.  O petróleo, na sequência dos 
choques petrolíferos das décadas de 70 e 80 do séc. XX, viu o seu uso na produção de 
electricidade substancialmente reduzido.  O gás natural é hoje a estrela dos combustíveis fósseis, 
face à sua relativa benignidade ambiental.  O nuclear está disponível, tem dado provas de 
robustez e segurança ao longo de cinco décadas e usa em quantidades diminutas um 
combustível abundante e distribuído no planeta: o urânio.  Uma central nuclear de última geração 
pode ser integrada na rede eléctrica, com reforços modestos.  As fontes renováveis são bem-
vindas – com conta, peso e medida. A sua intermitência requer um acréscimo de meios de 
reserva – ainda que a integração da rede eléctrica portuguesa na rede ibérica e na rede europeia 
atenue esta necessidade. 
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