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Abstract 

Portugal is currently complementing its electricity generating infrastructure with new hydroelectric 

power facilities due to the energy needs that the country is facing. EDP has accepted the challenge 

and the opportunity to implement the Baixo Sabor Hydroelectric Plant (BSHP) project, currently under 

construction in the Douro River Watershed.  

This thesis’ case study is the BSHP, which is subjected to a technical approach (only the upstream 

dam) and an economic analysis, taking into account the regulation regarding the sale of electric 

energy in a competitive market environment and the ancillary services that can be supplied.  

The technical approach focused the characterization of the main building structures and the 

hydromechanical and electromechanical installed equipment which allowed to understand of the 

general working process of this pumped-storage plant, both in generation and pumping modes.  

The economic approach consisted of an economic analysis based on quantitative and qualitative 

criteria, starting from the planning and discrimination of payments and receipts during the construction 

and exploitation phases. Generally, an investment only advances if the Internal Rate of Return (IRR) 

outweighs the return demanded by the investors, Weighted Average Cost of Capital (WACC). 

Although classified, the WACC has accepted the BSHP. This indicates that the international credibility 

maintained by the company has allowed the banking institutions to grant credit with appealing interest 

and that the shareholders view this investment as a future opportunity integrated in the strategic and 

responsible position of the EDP Group.  

 

Keywords: Baixo Sabor Hydroelectric Plant (BSHP), EDP, Pumped-Storage Plant, Weighted Average 

Cost of Capital (WACC) 
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Resumo 

Portugal está actualmente a complementar o parque electroprodutor com novos centros hídricos em 

virtude das necessidades energéticas que o país enfrenta. A EDP aceitou o desafio e a oportunidade 

da implementação do projecto hídrico do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS), 

actualmente em construção na Bacia Hidrográfica do Douro. 

O caso de estudo desta dissertação é o AHBS e alvo de uma abordagem técnica (apenas o escalão 

de montante) e de uma avaliação económica, tendo em conta o enquadramento regulatório da venda 

de energia eléctrica em ambiente de mercado competitivo e os serviços de sistema que pode 

fornecer. 

Sob o ponto de vista técnico, a caracterização das principais estruturas civis e dos equipamentos 

hidromecânicos e electromecânicos instalados permitem compreender o funcionamento geral deste 

aproveitamento reversível nos modos turbinamento e bombagem. 

Sob o ponto de vista económico, a partir do planeamento e da discriminação dos pagamentos e 

recebimentos ao longo das fases de construção e de exploração, é realizada uma avaliação 

económica baseada em critérios quantitativos e qualitativos. Em regra, o avanço de um investimento 

só é viável se a Taxa Interna de Rentabilidade for superior ao retorno exigido pelos investidores, 

Weighted Average Cost of Capital (WACC). Embora confidencial, o WACC aceitou o AHBS. Esta 

situação indica que a credibilidade internacional que a empresa detém permitiu que as instituições 

bancárias possam ter concedido crédito a juros mais atractivos e que os accionistas encararam este 

investimento como uma oportunidade futura, integrada na visão estratégica e responsável do Grupo 

EDP. 

  

Palavras-Chave: Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor, EDP, Aproveitamento Reversível, 

WACC  
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Enquadramento Geral 

A água é considerada uma fonte renovável, endógena e limpa. Quando armazenada em grandes 

quantidades, a água pode ser captada para diversos fins, nomeadamente para o abastecimento 

doméstico, irrigação de campos agrícolas e produção de energia eléctrica.  

Os aproveitamentos hidroeléctricos, compostos essencialmente por barragem, albufeira e central 

hidroeléctrica, são responsáveis pela produção de energia eléctrica a partir da água armazenada 

proveniente das chuvas.  

Os aproveitamentos hidroeléctricos possuem uma produção flexível capaz de suprir o diagrama de 

carga nos períodos de maior solicitação de energia eléctrica. Essa valência deve-se ao arranque 

quase instantâneo que facilita o permanente equilíbrio que deve existir entre a geração e o consumo. 

Se a central hídrica do aproveitamento hidroeléctrico for equipada com grupos geradores reversíveis, 

possibilita ainda o armazenamento de energia eléctrica proveniente da produção eólica através do 

processo de bombagem. 

Embora ambientalmente segura e socialmente responsável, a construção de um aproveitamento 

hidroeléctrico é bastante contestada pelos impactos ambientais e patrimoniais que causa nas zonas 

envolventes, apesar da imperativa aprovação nos rigorosos estudos de impacte ambiental. Em 

contrapartida, as empresas promotoras ficam obrigadas a financiar medidas compensatórias para 

beneficiarem e satisfazerem as populações afectadas. 

Presentemente, o país enfrenta a imposição de metas nacionais e internacionais viradas para uma 

política energética assente no reforço do parque electroprodutor por tecnologias de fontes renováveis 

e isentas de emissões de dióxido de carbono (CO2), em que a componente hídrica, pelo potencial 

hídrico ainda existente, releva ainda uma oportunidade de investimento em Portugal. 
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Com a liberalização do sector da produção de energia eléctrica, os novos investimentos já não 

contam com os Contratos de Aquisição de Energia que asseguravam uma rentabilidade garantida e 

passavam todos os riscos para os consumidores finais, excepto o risco técnico de operação. Esta 

mudança de paradigma coloca agora o risco do lado do investidor que irá preferir apostar em 

tecnologias mais competitivas e eficientes do ponto de vista do custo de produção. Os novos 

aproveitamentos hidroeléctricos devem ser encarados numa perspectiva de minimização dos custos 

de execução e operação e de maximização das receitas com a venda de energia eléctrica ao longo 

da fase de exploração.  

Durante a fase de projecto devem ser analisadas as condicionantes inerentes ao local a implementar 

como a geomorfologia do terreno e os estudos hidrológicos. A análise técnica deve contemplar uma 

avaliação das melhores soluções para a construção civil e do dimensionamento dos equipamentos 

hidromecânicos e electromecânicos, tendo em conta as características e a função a que o 

aproveitamento se destina. Contudo, a minimização destes custos não pode pôr em causa a 

manutenção dos elevados padrões de fiabilidade e operabilidade. 

A transacção de energia eléctrica efectua-se no mercado ibérico competitivo onde as centrais hídricas 

enfrentam concorrência de outras tecnologias. A estratégia das centrais hídricas consiste na 

optimização dos seus recursos hídricos de modo a disponibilizá-los quando se perspectiva uma 

maximização dos lucros, principalmente nas horas de maior consumo. Para a fase de exploração têm 

que ser aferidas essas receitas expectáveis ao longo do tempo de vida útil do activo através da venda 

de electricidade em mercado. No entanto, há que salientar que este é um processo que envolve uma 

enorme incerteza de previsão a médio/longo prazo. Os aproveitamentos hidroeléctricos podem ainda 

ser remunerados pelo fornecimento de serviços de sistema ao gestor técnico. 

A avaliação económica de um investimento é imprescindível para determinar a viabilidade de um 

projecto que tem de se mostrar atractivo aos investidores. Porém, um investimento não pode ser 

avaliado somente por indicadores económicos mas também por critérios que qualifiquem a opção, 

como a visão estratégica e as oportunidades futuras para a empresa promotora. Dado que o 

investimento num aproveitamento hidroeléctrico é bastante avultado, não é qualquer empresa que 

ousa arriscar se não tiver credibilidade junto das instituições bancárias e dos accionistas para que lhe 

seja concedido o crédito. 

Este trabalho pretende dar um contributo na compreensão de um investimento sob o ponto de vista 

técnico e económico. O campo de aplicação representa um investimento real da EDP (Energias de 

Portugal), actualmente em construção na Bacia Hidrográfica do Douro: o Aproveitamento 

Hidroeléctrico do Baixo Sabor. 
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1.2. Objectivos  

Este trabalho apresenta como objectivo global uma abordagem técnica e uma avaliação económica 

sobre um dos novos aproveitamentos hidroeléctricos em construção. O caso de estudo é o 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor.  

Para o cumprimento do objectivo principal será importante atingir patamares como: 

 Conhecer as motivações que levaram à aprovação de novos aproveitamentos hidroeléctricos, a 

médio prazo, para Portugal, com incidência no caso de estudo; 

 Descrever as principais características técnicas e explicar o funcionamento dos elementos 

constituintes do aproveitamento hidroeléctrico;  

 Calcular os recebimentos tendo em conta o enquadramento da venda de energia eléctrica em 

mercados de electricidade e ainda dos serviços de sistema que proporciona à gestão técnica; 

 Estudar a sensibilidade das centrais hídricas de uma cascata similar ao Douro em mercados de 

electricidade para diferentes regimes hidrológicos; 

 Avaliar financeiramente o investimento; 

 Compreender os motivos que levaram à realização do investimento por parte da empresa 

promotora, sob o ponto de vista quantitativo e qualitativo; 

 

1.3. Organização do Trabalho 

Este trabalho é organizado em cinco capítulos. 

O Capítulo 1 – Introdução – apresenta de uma forma sucinta os objectivos propostos e a estruturação 

do trabalho. 

O Capítulo 2 – Hidroelectricidade em Portugal – descreve as principais motivações que levam à 

implementação de novos aproveitamentos hidroeléctricos, principalmente na Bacia Hidrográfica do 

Douro. Nesse particular, justifica o Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS). 

O Capítulo 3 – Análise Técnica – caracteriza o escalão de montante do AHBS, sob o ponto de vista 

técnico. Aborda e analisa as opções tomadas relativamente aos principais componentes pertencentes 

ao escalão, desde a barragem, a albufeira, os órgãos de segurança hidráulica e os órgãos de 

exploração. 

O Capítulo 4 – Análise Económica – incide sobre o estudo de viabilidade económica do projecto do 

AHBS. Após discriminar o planeamento, determina os pagamentos/recebimentos associados às fases 

de construção e exploração. Nos pagamentos, reflecte sobre os custos associados à execução do 
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empreendimento, à operação e manutenção (O&M) e ao pessoal e, ainda, o fundo financeiro de 

compensação. Nos recebimentos, estima a remuneração expectável em mercados de electricidade, a 

remuneração com os serviços de sistema passíveis de fornecimento ao gestor técnico e ainda o 

incentivo estatal da garantia de potência. Após uma análise financeira onde são determinados os 

cash flow ao longo do período do projecto, é efectuada uma avaliação económica quantitativa do 

investimento. Posteriormente, é realizada uma reflexão qualitativa sobre os motivos que levaram a 

empresa promotora como um todo (instituições bancárias e accionistas) a avançar com a 

implementação deste projecto. 

O Capítulo 5 – Conclusões – discrimina uma síntese do estudo realizado a incidir nas principais 

conclusões alcançadas com a realização deste trabalho. 

Por último, integra um conjunto de anexos onde se desenvolvem algumas matérias que não puderam 

ser submetidas nos capítulos anteriores, nomeadamente o cálculo dos pagamentos/recebimentos ao 

longo das fases de construção e exploração, um estudo de sensibilidade de remuneração das 

centrais hídricas para um caso extremo seco e para um caso extremo húmido e o cálculo das rubricas 

resultantes da avaliação financeira do investimento. 
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Capítulo 2 

Hidroelectricidade em Portugal 

Em Portugal, a energia hídrica tem evoluído de forma crescente até aos dias de hoje. As recentes 

preocupações ambientais traçam políticas internacionais e nacionais onde se destaca a importância 

das fontes de energias renováveis e limpas na produção de energia eléctrica. De modo a cumprir as 

metas exigidas e as necessidades de consumo previstas, Portugal tem em construção/projecção 

novos aproveitamentos hidroeléctricos/reforços de potência, na sua maioria reversíveis, que 

pretendem aproveitar o substancial potencial hídrico existente, principalmente o que reside na Bacia 

Hidrográfica do Douro, como é o caso do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor. 

2.1. Retrospectiva Histórica 

A produção da energia eléctrica a partir das águas fluviais teve início, a nível mundial, em meados do 

século XIX, e em Portugal, na última década desse século. Os primeiros aproveitamentos 

hidroeléctricos eram de reduzidas dimensões e foram instalados perto de rios com a finalidade de 

satisfazer consumos locais, nomeadamente para abastecimento de pequenas instalações de 

iluminação pública, habitações, oficinas de moagens, fiação e tecelagem e fábricas de têxteis e 

lacticínios. 

A mais antiga central hidroeléctrica de Portugal data de 1894 e foi instalada num dos afluentes do rio 

Douro, no rio Corgo, no lugar do poço do Agueirinho, constituída por um açude, com uma potência de 

120 kW, e construída pela Companhia Eléctrica e Industrial de Vila Real [1]. 

Até 1930 foram construídos pequenos aproveitamentos pouco relevantes destinados, na sua maioria, 

a alimentar consumos regionais num total de 90 MW instalados, principalmente do tipo fio-de-água, 

com produção bastante irregular. A partir dessa data, com o intuito de impulsionar o desenvolvimento 

industrial e económico do país, o Governo assumiu a importância da energia da água dos rios para 
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produção de electricidade, uma vez que estes avultados investimentos só seriam possíveis com 

intervenção estatal.  

Em meados da década de 30 é criada a Junta de Electrificação Nacional e começam os estudos 

sistemáticos sobre a exploração das principais bacias nacionais de forma a impulsionar a construção 

de grandes aproveitamentos hidroeléctricos, principalmente com albufeiras capazes de assegurar 

uma produção energética conveniente e regular. No entanto, a crise económica verificada nessa 

década e a II Guerra Mundial atrasaram o planeado aumento da capacidade hídrica em Portugal que 

só na década de 40 se começou a concretizar no papel e, na década de 50, com efeitos práticos. 

Em 1945, nascem as empresas Hidroeléctrica do Zêzere e a Hidroeléctrica do Cávado, com vista a 

explorar novos aproveitamentos hidroeléctricos, nomeadamente nas bacias do Zêzere e Cávado. 

Dois anos depois, em 1947, o Governo constituiu a Companhia Nacional de Electricidade outorgando-

lhe a “concessão para o estabelecimento e exploração das linhas de transporte e subestações 

destinadas a interligar os sistemas do Douro e do Cávado entre si e com os sistemas existentes e ao 

abastecimento aos grandes centros de consumo” [2]. 

Os efeitos práticos da orientação política nacional culminaram com a inauguração de dois grandes 

aproveitamentos: Castelo de Bode, na bacia do Zêzere, e Venda Nova, na bacia do Cávado, ambos 

inaugurados em 1951, Tabela 2.1. Mais tarde, o Governo constituiu a Hidroeléctrica do Douro, 

autorizando, em 1954, a concessão do aproveitamento de energia nas águas do rio Douro que 

permitiu a entrada ao serviço, em 1958 e 1960, de Picote e Miranda, respectivamente, os primeiros 

aproveitamentos na bacia do rio Douro, no troço internacional. Estas duas últimas explorações foram 

possíveis dado que existe um entendimento entre Portugal e Espanha, celebrado em 1927, 

denominado Convénio Luso-Espanhol, que definiu detalhadamente a forma de partilhar o direito ao 

Douro Internacional (A Portugal foi reservado o direito à utilização da zona de montante do troço 

internacional limitado pelo rio Tornes) e que ainda hoje de verifica [3]. 

 

 

 

 

 

Tabela 2.1 – Aproveitamentos Hidroeléctricos instalados de 1951 a 1960 [1] 

 

Ano Entrada em 
Serviço 

Escalão Rio Potência Instalada [MW] 

1951 Castelo de Bode Zêzere 139 

 
Venda Nova Rabagão 81 

 
Pracana Ocreza 15 

 
Belver Tejo 32 

1953 Salamonde Cávado 42 

1954 Cabril Zêzere 97 

1955 Caniçada Cávado 60 

 
Bouçã Zêzere 50 

1956 Paradela Cávado 54 

1958 Picote Douro Internacional 180 

1960 Miranda Douro Internacional 174 
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Em 1960, 95% da energia eléctrica produzida tinha origem hidroeléctrica (3 105 GWh). A potência 

total instalada nas centrais hídricas subiu exponencialmente em 10 anos, de 153 MW para 1 085 MW, 

e representava cerca de 81% da potência total. A electricidade tornou-se mais barata e as velhas 

centrais térmicas puderam parar (prestavam apoio em períodos de estiagem) [1]. 

No decorrer da década de 60, entram em funcionamento três novos aproveitamentos, Tabela 2.2. Um 

deles, o escalão do Alto Rabagão, apresenta uma albufeira de grande capacidade e é o primeiro 

aproveitamento reversível a nível nacional, ou seja, equipado com bombagem (com turbina e bomba 

separadas), com o objectivo principal de regularização interanual. 

Ano Entrada em 

Serviço 
Escalão Rio Potência Instalada [MW] 

1964 Bemposta Douro Internacional 210 

 
Alto-Rabagão Rabagão 72 (Reversível) 

1965 Vilar-Tabuaço Távora 64 

Tabela 2.2 – Aproveitamentos Hidroeléctricos instalados na década de 1961 a 1969 [1] 

Em 1969, o Governo decide a “fusão das sociedades concessionárias de aproveitamentos 

hidroeléctricos, de empreendimentos termoeléctricos e de transporte de energia eléctrica”, ou seja, a 

fusão das empresas Hidroeléctricas do Cávado, Zêzere e Douro, Companhia Nacional de 

Electricidade e ainda a Empresa Termoeléctrica Portuguesa (criada com a função de estudar a 

realização de centrais térmicas de apoio e reserva) numa única entidade, a Companhia Portuguesa 

de Electricidade, “cujos centros e instalações constituem a Rede Eléctrica Primária” [1]. 

Nos meados da década de 60, e com o preço do petróleo a descer significativamente, foi possível a 

produção de energia eléctrica a partir de novas centrais termoeléctricas (850 MW instalados nessa 

década), queimando carvão e fuelóleo, e abrandar a expansão hídrica.  

No ano de 1970, a produção de energia eléctrica quase duplicou em relação a 1960. A produção 

hídrica continuava dominante, embora com menor peso (79% do total). De forma a responder 

positivamente à forte evolução nas taxas de crescimento dos consumos de electricidade justificada 

pelo crescimento económico, electrificação do país e choque dos preços do petróleo, nas décadas de 

70 e 80, foram instalados mais de 1 500 MW em capacidade hidroeléctrica, cerca de 1 000 MW dos 

quais na cascata do Douro Nacional, Tabela 2.3.  
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Tabela 2.3 – Aproveitamentos Hidroeléctricos instalados nas décadas de 70 e 80 [1] 

Em 1976, é criada a EDP - Electricidade de Portugal (hoje Energias de Portugal) que tem como 

“objectivo principal, o estabelecimento e a exploração do serviço público de produção, transporte e 

distribuição de energia eléctrica no território do continente, para promover e satisfazer as exigências 

de desenvolvimento social e económico de toda a população”. O mesmo artigo refere que “O serviço 

público cometido à EDP será explorado em regime de exclusivo, por tempo indeterminado”, o que 

“não impede a produção e distribuição de energia eléctrica para uso próprio” por outras entidades [1]. 

Até 1990, a potência hidroeléctrica total instalada era de cerca de 3 000 MW. A necessidade 

crescente de electricidade é também assegurada pela continuação dos grupos térmicos de cada vez 

maior dimensão.  

Na década de 90, destaca-se o aproveitamento do Alto Lindoso com 630 MW. Também nessa 

década entrou ao serviço o reforço de potência de Miranda, com a construção de uma nova central, 

Tabela 2.4. 

Ano Entrada em 
Serviço 

Escalão Rio Potência Instalada [MW] 

1992 Alto Lindoso Lima 630 

1993 Touvelo Lima 22 

  Pracana II Tejo 25 

  Sabugueiro II Mondego 10 

1994 Caldeirão Mondego 40 

1995 Miranda II Douro Internacional 189 

Tabela 2.4 – Aproveitamentos Hidroeléctricos instalados na década de 90 [1] 

Fruto de uma procura cada vez mais acentuada de electricidade, houve necessidade de reforçar o 

sistema electroprodutor nacional com mais centros produtores. Iniciaram funções quase 2 000 MW 

proveniente de novas centrais termoeléctricas, com especial destaque para as centrais do Pego 

(carvão) e da Tapada do Outeiro (gás, ciclo combinado, 990 MW).  

Ano Entrada em 

Serviço 
Escalão Rio Potência Instalada [MW] 

1971 Carrapatelo Douro Nacional 180 

1972 Vilarinho das Furnas Homem 64 

1973 Régua Douro Nacional 156 

1974 Fratel Tejo 130 

1976 Valeira Douro Nacional 216 

1981 Aguieira Mondego 270 (Reversível) 

1982 Raiva Mondego 20 

1983 Pocinho Douro Nacional 186 

1985 Crestuma – Lever Douro Nacional 105 

1987 Vilarinho das Furnas II Homem 74 (Reversível) 

1988 Torrão Douro Nacional 146 (Reversível) 
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Em 1994, foi constituída a REN – Rede Eléctrica Nacional (hoje Redes Energéticas Nacionais) na 

sequência da cisão da EDP. A orientação da Directiva 1996/92/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 19 de Dezembro, impôs a separação jurídica das empresas responsáveis pela gestão 

da rede de transporte (a cargo da REN) das empresas que desenvolvem actividades de produção e 

distribuição de electricidade (a cargo do Grupo EDP).  

Com o início da liberalização do sector da energia em 1995, definiu-se o Sistema Eléctrico Nacional 

baseado na coexistência de um Serviço Eléctrico Público, onde se inserem todas as centrais hídricas 

e térmicas em Produção em Regime Ordinário (PRO), e de um Sistema Eléctrico Independente. 

Neste último, situa-se a Produção em Regime Especial (PRE) que contempla a produção de energia 

eléctrica a partir de produtores independentes eólicos, térmicos, fotovoltaicos e hidráulicos. O impulso 

dado pela legislação veio reforçar a produção de energia eléctrica em pequenas centrais 

hidroeléctricas (com potência instalada inferior a 10 MW, também denominadas por mini-hídricas) 

com a instalação de cerca de 220 MW [4]. 

O Gráfico 2.1 indica a evolução da potência hídrica instalada em Portugal, tal como tem vindo a ser 

descrito, em comparação com a potência térmica, desde a década de 30 até à década de 90. 

 

Gráfico 2.1 – Evolução da Potência Térmica e Hídrica Instalada entre as décadas de 30 e 90 [1] 

Desde o início do presente século até final de 2010, entraram ao serviço pouco mais de 500 MW 

hídricos, sobretudo provenientes da central do Alqueva (240 MW), rio Guadiana, e do reforço de 

potência em Venda Nova (191 MW), ambas equipadas com grupos reversíveis. Nesse período, entra 

também em funcionamento a central do Ribatejo (gás, ciclo combinado, com cerca de 1 180 MW). É 

neste século que se dá o surgimento (e em grande escala) da energia eólica, que usa o vento como 

matéria-prima.  

Segundo o Relatório Técnico da REN, de Abril de 2011, o parque electroprodutor nacional em 2010 

apresentava a seguinte distribuição [5]: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_Dezembro
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 4 678 MW em PRO Hídrica e 414 MW em PRE Hídrica; 

 7 406 MW em PRO Térmica e 1 687 MW em PRE Térmica; 

 3 854 MW em PRE Eólica;  

 123 MW em PRE Solar; 

Em relação ao consumo (produção líquida) em Portugal, concretamente ao que é proveniente de 

fontes hídricas, o Gráfico 2.2 (a) evidencia picos nos anos de 2001, 2003 e de 2010 cujo Índice de 

Produtibilidade Hidroeléctrica (IPH) é superior a 1, visível pelo Gráfico 2.2 (b). Este indicador denota 

que se trata de anos chuvosos, onde as centrais hídricas puderam funcionar durante mais tempo e, 

por conseguinte, produzir mais electricidade do que em anos considerados mais secos. Embora haja 

maior capacidade hídrica instalada em 2010 do que em 2003, isso não significa necessariamente 

maior geração de energia hidroeléctrica, pois a produção hídrica depende do regime hidrológico. 

          

(a)                                                                                                         (b) 

Gráfico 2.2 – (a) Evolução da Produção e Consumo (produção líquida) de Energia Eléctrica em Portugal 

de 2001 a 2010 e (b) IPH no mesmo período [6] 

O consumo (produção líquida) de energia eléctrica em Portugal tem continuado a aumentar neste 

século, facto que o Gráfico 2.2 (a) comprova. No entanto, ao longo do ano, o consumo de energia 

eléctrica não é constante. O Gráfico 2.3, representativo do diagrama de carga nos dias em que se 

registou maior ponta em Portugal nos anos de 2004/05 e 2009/10 (no Verão e no Inverno), conclui 

que o consumo é bastante mais acentuado no Inverno (Janeiro) que no Verão (Junho/Julho) pelo 

facto da menor exposição de luz solar “obrigar” a um período mais prolongado de iluminação e, 

nomeadamente, aquecimento.  

Também ao longo de um dia (24h) há variações no consumo. O Gráfico 2.3 evidencia um maior 

consumo no período do dia, nas horas de ponta, do que no período da noite, nas horas de vazio. 

Dada a sua flexibilidade e disponibilidade, são os aproveitamentos hidroeléctricos que asseguram 

facilmente as variações significativas de carga que ocorrem nos períodos de ponta, pois conseguem 

colocar rapidamente na rede a potência disponível nos grupos e arrancar outros que estejam parados 

de forma quase instantânea. 
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Gráfico 2.3 – Diagrama de Carga nos dias de Maior Ponta nos anos 2004/5 e 2009/10 no Verão e no 

Inverno [5] 

 

2.2. Política Energética 

Nos últimos anos, tem havido uma necessidade crescente em reduzir as emissões de gases 

responsáveis pelo efeito de estufa nocivos ao meio ambiente de modo a combater as alterações 

climáticas. Esta tem sido uma das principais preocupações que tem levado à união de esforços e a 

políticas convergentes entre os vários países do mundo (principalmente da Europa). As exigências 

internacionais têm influenciado as políticas energéticas nacionais que consideram a produção de 

energia limpa e renovável, nomeadamente a energia eólica e hídrica, uma forma sustentada de 

alcançar as metas comunitárias. 

Em 1992, a maior parte dos países do mundo assinou o tratado internacional da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre a Mudança de Clima e em 1997 foi discutido o Protocolo de Quioto, no 

Japão, onde foram assumidos compromissos rígidos para a redução da emissão de Gases com 

Efeito de Estufa (GEE) considerados com a principal causa do aquecimento global. Ficou aprovado 

que os países devem concentrar esforços conjuntos no combate às emissões desses gases 

prejudiciais. Nesse sentido, o Protocolo de Quioto destaca como acções principais [7]:  

 Reformar os sectores de energia e transportes; 

 Promover o recurso a fontes de energia renováveis; 

 Eliminar mecanismos financeiros que constituam entrave ao sucesso do Protocolo; 

 Limitar as emissões de metano no tratamento de resíduos e dos sistemas energéticos; 

 Proteger florestas; 
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No Protocolo de Quioto, os vários países subscritores comprometeram-se a reduzir a quantidade de 

gases poluentes emitidos. A União Europeia assinou-o em 1998 e assumiu uma redução global de 

8%, no período de 2008-2012, entre os vários Estados-Membros, considerando o ano de 1990 como 

base. Essa percentagem varia entre os países signatários de acordo com o Princípio de 

responsabilidade comum, mas diferenciado. Portugal ratificou o Protocolo de Quioto a 31 de Maio de 

2002 e tem que limitar em 27% o aumento das emissões de GEE, relativamente a 1990, até 2012. O 

Protocolo entrou em vigor a 16 de Fevereiro de 2005. 

Com vista ao cumprimento dos objectivos traçados, o Governo Português cria a Comissão para as 

Alterações Climáticas (CAC), pela Resolução do Conselho de Ministros n.º72/1998, de 29 de Junho, 

que elabora o Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), apresentado 

posteriormente, em 2002, para discussão pública. Este programa propõe medidas que visam a 

redução dos impactes negativos das alterações climáticas. A implementação deste programa 

subscreve a melhoria da qualidade do ambiente, a promoção da eficiência energética possível com o 

fomento à produção de energia eléctrica proveniente de fontes renováveis e o desenvolvimento 

tecnológico.  

Em 2001 é assinada a Directiva 2001/77/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

Setembro, “relativa à promoção da electricidade produzida a partir de fontes de energias renováveis 

no mercado interno da electricidade”. Os países membros estabeleceram metas a médio prazo para a 

produção de electricidade a partir de fontes renováveis, “por razões de segurança e diversificação do 

abastecimento de energia, de protecção ambiental, bem como de coesão social e económica”. 

Portugal assumiu o compromisso de que, em 2010, o consumo anual bruto de electricidade a partir 

de fontes renováveis seria de 39% [8]. 

Atendendo à necessidade de atenuar as alterações climáticas e de cumprir as metas internacionais 

estabelecidas, Portugal aprova pela Resolução do Conselho de Ministros n.º196/2005, de 24 de 

Outubro, a Estratégia Nacional para a Energia (ENE). Um dos pilares chave dessa orientação política 

nacional assenta em “garantir a segurança do abastecimento de energia, através da diversificação 

dos recursos primários e dos serviços energéticos e da promoção da eficiência energética na cadeia 

da oferta e procura de energia” e para tal refere o “reforço das energias renováveis”. Como medidas a 

adoptar, a ENE descreve “a intensificação e diversificação do aproveitamento das fontes renováveis 

de energia para a produção de electricidade, com especial enfoque na energia eólica e no potencial 

hídrico ainda por explorar”, considerando “as componentes eólica e hídrica como vectores 

fundamentais para o cumprimento dos objectivos” assumidos [9]. 

Em 2004, foi aprovado um novo PNAC. Os trabalhos da CAC constataram que diversas medidas não 

estavam a ser executadas ou careciam de impulso e criavam um cenário preocupante de 

afastamento das metas estabelecidas no Protocolo de Quioto. Assim, com o objectivo de reaproximar 

a situação nacional aos objectivos internacionais, a revisão da CAC deu origem a nova actualização 

do PNAC, aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2006, de 23 de Agosto. 
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As medidas descritas nesse PNAC 2006 são essenciais tanto para o cumprimento do Protocolo de 

Quioto como da Directiva 2001/77/CE. Em relação à energia hídrica, este programa salientava a meta 

de 5 000 MW hídricos (> 10 MW) até 2010 [10]. 

Posteriormente, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2008, de 4 de Janeiro, o PNAC 2006 

foi revisto em alta e substituído pelas “Novas Metas 2007”. Procedeu-se à alteração da meta de 39% 

do consumo bruto de electricidade a partir das fontes de energia renováveis até 2010 para os 

ambiciosos 45%. No que diz respeito à energia hídrica, as metas focava os 5 575 MW (mais 575 MW 

do que no PNAC 2006) de potência instalada até 2010 (aproveitar 46% do potencial existente). Para 

tal, contava-se com os reforços de potência nas centrais hidroeléctricas de Picote, Bemposta e 

Alqueva que perfazem esses 575 MW. Com o horizonte em 2020, as “Novas Metas 2007” destacam 7 

000 MW hídricos a instalar em Portugal, o equivalente a aproveitar 70% do potencial hídrico 

existente. Para cumprir a meta, o Governo aprovou os aproveitamentos hidroeléctricos do Baixo 

Sabor e Ribeiradio/Ermida e refere ainda o Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial 

Hidroeléctrico (PNBEPH), aprovado em 2007, no qual constam 10 aproveitamentos hidroeléctricos a 

implementar num total de 1 096 MW de potência instalada, 807 MW dos quais reversíveis, Tabela 2.5 

[11]. 

 

 

 

 

 

Tabela 2.5 – Aproveitamentos seleccionados no PNBEPH [12] 

Relativamente à energia eólica, estima-se que até 2012 estejam instalados 5 100 MW em Portugal 

(aumento de 1 950 MW face ao estabelecido no PNAC 2006). 

Outros instrumentos foram implementados para auxiliar no cumprimento do Protocolo de Quioto: o 

Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) e o Fundo Português de Carbono (FPC). O CELE 

é um instrumento de mercado intercomunitário que impõe tectos às emissões de CO2 a um conjunto 

de instalações industriais através de Programas Nacionais de Atribuição de Licenças (PNALE) para 

diferentes períodos (2005-2007 e 2008-2012). O FPC é o instrumento financeiro criado para suprir o 

défice de cumprimento do Protocolo de Quioto que subsiste da aplicação do PNAC e do PNALE e 

promove a aquisição de créditos de emissão de GEE a preços competitivos. 

Aproveitamento Potência Instalada [MW] 

Foz Tua 234 (Reversível) 

Fridão 163 

Padroselos 113 (Reversível) 

Gouvães 112 (Reversível) 

Daivões 109 (Reversível) 

Vidago (Alto Tâmega) 90 (Reversível) 

Almourol 78 

Pinhosão 77 (Reversível) 

Girabolhos 72 (Reversível) 

Alvito 48 
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Uns anos antes, a Directiva 2006/32/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, 

relativa à eficiência na utilização final de energia e dos serviços energéticos, estabeleceu a 

obrigatoriedade de cada Estado-Membro publicar um plano de acção estabelecendo metas de, pelo 

menos, 1% de poupança de energia por ano até 2016. Nesse sentido, Portugal, pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º80/2008, de 20 de Maio, aprovou o seu Plano Nacional de Acção para a 

Eficiência Energética (PNAEE) para o período de 2008-2015, designado “Portugal Eficiência 2015”, 

onde descreve medidas de melhoria de eficiência energética equivalentes a 10% do consumo final de 

energia [13]. 

Com o horizonte em 2020, os líderes europeus aprovaram o Pacote Energia-Clima 20-20-20 da União 

Europeia, a 17 de Dezembro de 2008, que se traduz num esforço comunitário entre os vários 

Estados-Membros e onde constam os seguintes objectivos [14]: 

 Redução de 20% de emissões de gases com efeito de estufa, face aos volumes emitidos no ano 

1990, podendo ainda chegar a 30%, caso haja consenso internacional; 

 Redução de 20% no consumo energético, aumentando a eficiência energética; 

 Aumento de 20% de energias renováveis no consumo final global (em 2005 a quota de renováveis 

na UE era de 8,5%), 10% dos quais no sector dos transportes. 

A Decisão da partilha de esforços entre os Estados-Membros foi definida através da Directiva 

2009/28/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril. Portugal tem a missão de 

alcançar a quota de 31% de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto de 

energia em 2020 (em 2005 era de 20,5%) e ainda limitar, entre 2013 e 2020, o aumento das 

emissões de GEE nas actividades não abrangidas pelo CELE em 1%, relativamente a 2005 [15]. 

De modo a fazer face às novas exigências traçadas, Portugal aprovou pela Resolução do Conselho 

de Ministros n.º29/2010, de 15 de Abril, a nova Estratégia Nacional para a Energia (ENE 2020) que 

altera e actualiza a anterior estratégia (a ENE), em conformidade com o Pacote Energia Clima 20-20-

20. A ENE 2020, com prazo em 2020, defende uma diminuição da dependência energética externa 

do país (passar de 83/85% nos últimos anos para 74% em 2020), uma forte aposta nas energias 

renováveis (alcançar 60% da electricidade produzida com origem nessas fontes em 2020; em 2005 

era de apenas 29,3%), na redução de 25% do saldo importador energético face a 2008 (corresponde 

a uma redução de importações no valor de 2 000 M€/ano) e na promoção da eficiência energética. A 

ENE 2020 afirma que, desta forma, é garantida a segurança do abastecimento energético e a 

sustentabilidade económica e ambiental do modelo energético nacional, contribuindo para a redução 

de emissões de CO2 [16]. 

Como meio para alcançar os objectivos atrás definidos, na área das energias renováveis, 

principalmente hídrica e eólica, a ENE 2020 destaca a instalação de 8 600 MW de capacidade hídrica 

até 2020 (supera em 1 600 MW o anteriormente definido nas “Novas Metas 2007”), Gráfico 2.4 (a), o 
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que equivale a aproveitar 82% do potencial hidroeléctrico existente, e a instalação de 8 500 MW de 

capacidade eólica (crescimento sujeito a alguns condicionantes), Gráfico 2.4 (b). 

 

                                      (a)                                                                                              (b) 

Gráfico 2.4 – Metas do ENE 2020: (a) Potência Hídrica e (b) Potência Eólica [16] 

 

A Directiva de 2009/28/CE, concretamente no seu artigo 4.º [17], estabelece que cada país aprove 

um Plano Nacional de Acção para as Energias Renováveis (PNAER). Portugal, para cumprir com a 

meta hídrica da ENE 2020, acrescenta no PNAER, além do que já estava definido nas “Novas Metas 

2007”, a implementação de novos reforços de potência (Venda Nova, Salamonde, Cabril e Paradela, 

num total de 1 344 MW a instalar). Também prevê a construção de apenas 7 dos 10 aproveitamentos 

hidroeléctricos iniciais seleccionados pelo PNBEPH (Padroselos foi chumbado pela Declaração de 

Impacte Ambiental e Almourol e Pinhosão não tiveram empresas interessadas na sua construção, por 

serem inviáveis do ponto de vista económico [18]) e revê em alta a potência a instalar nos restantes 7 

(de 1 096 MW para 1 978 MW).  

No âmbito da redução nas emissões dos GEE, a Resolução do Conselho de Ministros n.º93/2010, de 

26 de Novembro, destaca a necessidade de criar um novo Programa Nacional para as Alterações 

Climáticas (PNAC 2020) até final de 2012 com vista a reforçar as medidas, políticas e instrumentos 

de carácter sectorial previstos anteriormente, para responder à limitação de emissões de GEE nos 

sectores que não estejam abrangidos pelo CELE para o período de 2013-2020. Outros instrumentos 

definidos são os Planos Sectoriais de Baixo Carbono nos sectores tutelados por cada ministério e 

ainda o Roteiro Nacional de Baixo Carbono para definir as políticas a prosseguir e as metas nacionais 

a alcançar em termos de controlo de emissões de GEE, estimulando o baixo consumo de carbono 

[19]. 
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2.3. Futuros Aproveitamentos Hidroeléctricos 

Além dos objectivos acordados nas políticas energéticas com horizonte em 2020 (ENE 2020 e Pacote 

Energia-Clima 20-20-20), Portugal depara-se com uma previsão de aumento do consumo de energia 

eléctrica num futuro próximo (principalmente nas horas de ponta) e com a necessidade em reduzir a 

factura energética externa. De modo a dar resposta a este novo paradigma, o país pretende reforçar 

o parque electroprodutor nacional com novos aproveitamentos hidroeléctricos/reforços de potência, 

na sua maioria reversíveis e em construção/projecção maioritariamente na Bacia Hidrográfica do 

Douro, aproveitando o potencial hídrico existente ainda por explorar.  

 

Perspectiva de Consumo de Energia Eléctrica 

Tendo em consideração os efeitos ponderados sobre o consumo final da energia eléctrica, por um 

lado, da implementação de um conjunto de programas e de medidas que promovam a eficiência 

energética (incluídas no PNAEE) e, por outro, da penetração e da massificação prevista do veículo 

eléctrico em Portugal nesta década, a REN traçou dois possíveis cenários de evolução da procura de 

energia eléctrica até 2022, em evidência no Gráfico 2.5. 

 

Gráfico 2.5 – Cenários de Evolução da Procura de Energia Eléctrica em Portugal até 2022 [5] 

Estes dois cenários podem ser tidos como um pouco optimistas uma vez que não foram ponderados 

os efeitos da crise económica que Portugal atravessa. O recente aumento do IVA na electricidade 

(Em Outubro/2011, o IVA na electricidade aumentou de 6% para 23%), entre outros factores, tem 

levado a uma contracção do consumo de electricidade por parte dos consumidores (redução de 6,3% 

em Janeiro/2012, face ao mesmo mês de 2011; a maior quebra desde que há registo [20]). Também 

a integração e massificação do veículo eléctrico prevista para esta década podem não avançar ao 

ritmo desejado (Nos primeiros dois meses de 2012, apenas foram vendidos 10 carros eléctricos em 

Portugal [21]). Considerando esta previsão de crescimento do consumo de energia eléctrica em 

Portugal (embora pudesse ser um pouco mais contida), então, num futuro próximo, serão necessários 

novos centros produtores para corresponder a essas exigências, principalmente para assegurar o 

aumento do consumo na ponta de carga. O Gráfico 2.6 traduz a perspectiva de picos mais 
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acentuados nas horas de ponta de consumo, tanto no Verão como no Inverno, para os dois cenários 

traçados pela REN. A observação relativa ao optimismo da previsão mantém-se. 

 

Gráfico 2.6 – Histórico e Cenários de Evolução das Pontas Sazonais até 2022 [5] 

 

Dependência Energética Externa e Potencial Hídrico por Explorar 

Segundo dados de 2007, Portugal é, a par da Grécia, um dos países da União Europeia com mais de 

50% do seu potencial hídrico por aproveitar e é, igualmente, um país fortemente dependente de 

recursos energéticos importados e não-renováveis (quase 90%). No Gráfico 2.7, é elucidativo o 

posicionamento de Portugal na conjugação do potencial hídrico por explorar com a dependência 

energética externa. 

 

Gráfico 2.7 – Potencial Hídrico por Aproveitar versus Dependência Energética Externa em 2007 [22] 

Com a diversificação de fontes de produção de energia eléctrica, nomeadamente a hídrica, Portugal 

pode reduzir o tempo de utilização das centrais térmicas, principalmente nos períodos de ponta. A 

redução da importação de matérias-primas poluentes aí utilizadas, tais como carvão e gás natural 

(custo variáveis bastante voláteis, mais acentuados em caso de eventual instabilidade nos países 

fornecedores), conduz favoravelmente a uma menor dependência energética de Portugal face ao 
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exterior. A produção de energia eléctrica a partir de fontes endógenas, limpas e renováveis, como o 

são as águas fluviais, além de isenta de emissões de gases nocivos à atmosfera, apresenta um custo 

de produção nulo. 

A respeito do potencial hídrico por explorar, Portugal pretende aproveitar 82% do potencial hídrico 

existente (definido na ENE 2020), em vez dos cerca de 50% actuais (dados de 2007), o que prova 

que há capacidade de armazenamento para a construção de albufeiras e centrais hidroeléctricas, 

principalmente a que reside nos afluentes dos rios principais [16]. 

 

Novos Aproveitamentos Hidroeléctricos/Reforços de Potência 

Segundo o Relatório Técnico da REN de Abril de 2011 [5], Portugal pretende instalar, até 2016, cerca 

de 4 117 MW hídricos, Tabela 2.6 (também baseada em dados da EDP e do PNBEPH). Para tal, 

conta com os reforços de potência em construção que se previam concluídos em 2010, de acordo 

com as “Novas Metas 2007”, e com os de Salamonde e Venda Nova, incluídos no PNAER; com os 

aproveitamentos hidroeléctricos seleccionados no PNBEPH (apenas 7 dos 10 iniciais, com novo 

incremento na potência a instalar de 1 978 MW no PNAER para 2 233 MW); e ainda com os 

aproveitamentos em construção do Baixo Sabor e do Ribeiradio/Ermida. Não foram contabilizados o 

aproveitamento de Carvão-Ribeira e os reforços de potência de Paradela e Cabril por estes ainda se 

encontraram, até à data do referido documento, em fase de estudo por parte dos seus promotores e 

por não existir licença de construção atribuída pela Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

nem acordo para solução de ligação à rede.  

Aproveitamento 
Potência Instalada 

[MW] 

Capacidade de 
Armazenamento 

[hm
3
] 

Bacia 
Hidrográfica 

Empresa 
Promotora 

Data Prevista de 
Entrada ao 

Serviço 

Picote II* 246 - Douro EDP Dez-11 

Bemposta II* 191 - Douro EDP Dez-11 

Alqueva II* 256 (Rev) - Guadiana EDP Jul-14 

Ribeiradio + Ermida 71 (Rev) + 6 87 Vouga EDP/Eviva Fev-12 

Baixo Sabor* 140 (Rev) + 31 (Rev) 660 Douro EDP Ago-14 

Venda Nova III 736 (Rev) - Cávado EDP Jul-15 

Salamonde II 207 (Rev) - Cávado EDP Ago-15 

Foz Tua* 251 (Rev) 66 Douro EDP Set-15 

Alvito 225 (Rev) 341 Tejo EDP Dez-15 

Girabolhos + Bogueira 335 (Rev) + 30 173 Mondego Endesa Dez-15 

Fridão* 238 70 Douro EDP Mar-16 

Alto Tâmega 160 93 Douro Iberdrola Jun-16 

Daivões 114 163 Douro Iberdrola Jul-16 

Gouvães 880 (Rev) 112 Douro Iberdrola Dez-16 

Total 4117   
        *em construção  

                                                                (Rev) – Aproveitamento Reversível Total Reversíveis 3064 

Tabela 2.6 – Novos Aproveitamentos Hidroeléctricos/Reforços de Potência a instalar até 2016 [5]  
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A Tabela 2.6 salienta dois importantes aspectos que merecem ser analisados: o facto da maioria dos 

novos aproveitamentos hidroeléctricos/reforços de potência serem reversíveis e se situarem na Bacia 

Hidrográfica do Douro. 

 

Reversibilidade 

Dos 4 117 MW de potência hidroeléctrica a instalar até finais de 2016, cerca de 3 064 MW serão 

instalados em grupos reversíveis nas centrais hidroeléctricas. 

As centrais hidroeléctricas reversíveis têm a particularidade de bombar a água, no período nocturno, 

de uma albufeira superior para uma albufeira inferior para posterior turbinamento em horas de maior 

solicitação, durante o dia. A energia eléctrica é comprada para o processo da bombagem a preços 

baixos, num período onde o consumo é menor, e vendida, no processo de turbinamento, num período 

de maior consumo, a preços elevados. Para o processo de bombagem poderá ser aproveitada a 

produção excedentária proveniente das eólicas. O vento apresenta um carácter intermitente e 

aleatório, o que faz oscilar a produção, com maior incidência nos períodos da noite onde o consumo é 

menor. Se, em cada instante, toda a energia produzida não for consumida é gerado um excedente 

que dificilmente será exportado para Espanha (as condições ventosas serão semelhantes às 

verificadas em Portugal). Esta situação coloca problemas à gestão de transporte de energia. As 

centrais hídricas reversíveis funcionam como um elemento estabilizador (“back-up”) e podem evitar 

que essa produção excendentária seja desperdiçada, utilizando-a para o processo de bombagem a 

preços muito baixos.  

A reversibilidade constitui uma importante componente no auxílio aos picos do diagrama de carga 

pois consegue disponibilizar mais energia eléctrica nesses períodos. Aliado a um arranque quase 

instantâneo, estes aproveitamentos conseguem ter sempre capacidade de produção disponível 

porque são menos dependentes de afluências naturais para funcionar. Esta característica é 

importante quando se perspectiva um aumento do consumo com maior incidência nas horas de 

ponta. 

 

Bacia Hidrográfica do Douro 

Dos 14 novos aproveitamentos hidroeléctricos/reforços de potência previstos, 8 serão implementados 

na Bacia Hidrográfica do Douro.  

Em 2010, na Bacia Hidrográfica do Douro, existiam 11 aproveitamentos hidroeléctricos explorados 

por Portugal com potência instalada superior a 10 MW num total de 1 951 MW, ou seja, cerca de 

42.5% da potência instalada de PRO hídrica no país [24]. A Figura 2.1 (baseada em dados da EDP e 
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Iberdrola) demostra os actuais aproveitamentos hidroeléctricos/reforços de potência existentes na 

Bacia Hidrográfica do Douro, tanto no troço nacional como no troço internacional, explorados por 

Portugal e por Espanha (apenas os aproveitamentos situados na zona de fronteira), e ainda os novos 

aproveitamentos hidroeléctricos/reforços de potência aí a instalar até 2016. 

 

Figura 2.1 – Mapa dos Aproveitamentos Hidroeléctricos/Reforços de Potência da Bacia Hidrográfica do 

Douro até à Zona de Fronteira previsto para o Ano de 2016 

De acordo com os dados referentes entre 2006 e 2010 da DGEG [23], conclui-se que a Bacia 

Hidrográfica do Douro contribuiu, em média, com 57,03% da produção hídrica nacional (apenas se 

consideraram os aproveitamentos com potência instalada superior a 30 MW, pelo que Varosa não 

entrou para o cálculo por ter apenas 25 MW instalados), ou seja, 5 365 GWh, em que a maior parte 

(93,45%) proveio dos aproveitamentos hidroeléctricos do tipo fio-de-água aí existentes. Conforme 

referido e provado pelo Gráfico 2.8, os aproveitamentos hidroeléctricos portugueses situados na 

Bacia Hidrográfica do Douro revestem-se de extrema importância no que respeita à produção de 

electricidade. 

 

Gráfico 2.8 – Média da Produção Hídrica por Bacia Hidrográfica em Portugal entre 2006 e 2010 

Lima 
8,27% 

Cávado 
15,61% 

Guadiana 
3,45% 

Mondego 
3,93% 

Tejo 
11,71% 

Albufeira  
6,55% 

Fio-de-Água 
93,45% Douro 

 57,03% 
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Actualmente, apesar da Bacia Hidrográfica do Douro portuguesa apresentar grande capacidade 

hidroeléctrica instalada e representar, conforme referido, mais de metade da produção hídrica anual, 

a relação entre o armazenamento que se prevê existente nessa bacia e o que efectivamente é 

aproveitado por parte de Portugal está muito longe do desejável: apenas 9%, Tabela 2.7. Por sua 

vez, a Espanha aproveita 83% do armazenamento total previsto da sua parte da Bacia Hidrográfica 

do Douro.   

 

Total Espanha Portugal 

Área da Bacia Hidrográfica [km
2
] 97 500 79 000 (81%) 18 500 (19%) 

Escoamento em Regime Natural [hm
3] 23 000 15 000 (65,2%) 8 000 (34,8%) 

Armazenamento Total Previsto [hm
3
] 12 935 8 470 (65,5%) 4 465 (34,5%) 

Armazenamento Total Actual [hm
3
] 7 441 7 045 (95%) 396 (5%) 

 
 

(83% do total previsto) (9% do total previsto) 

Tabela 2.7 – Capacidade de Armazenamento e Escoamento em Regime Natural na Bacia Hidrográfica do 

Douro [1] 

Os novos aproveitamentos hidroeléctricos licenciados/em construção vêm aproveitar o substancial 

potencial existente no Douro Nacional e contribuir para o aumento de armazenamento útil, 

imprescindível para rentabilizar uma bacia hidrográfica portuguesa que actualmente não dispõe de 

albufeiras com capacidade significativa (apenas 396 hm
3
 num total de 4 465 hm

3
) pois a produção de 

energia eléctrica é, na sua maioria, protagonizada por aproveitamentos do tipo fio-de-água. Com os 

novos aproveitamentos a instalar até 2016, a Bacia Hidrográfica do Douro portuguesa aumentará a 

sua capacidade de armazenamento para 1 560 hm
3
, o que significa passar a aproveitar cerca de 35% 

do total previsto em vez dos actuais 9%.  

Os reforços de potência previstos para o troço internacional do Douro não contribuem para o aumento 

do armazenamento útil. Contudo, visam aproveitar da melhor forma os caudais que estão a ser 

turbinados pelo aproveitamento de Castro (situado e explorado por Espanha) e que actualmente parte 

está a ser desperdiçada por falta de potência de turbinamento nos aproveitamentos a jusante deste 

(Picote e Bemposta) [24]. 

 

2.4. Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor 

Um documento elaborado em 1995 pelo Instituto Nacional da Água, a propósito do potencial hídrico 

existente na Bacia Hidrográfica do rio Douro nacional ainda por explorar, descreve o seguinte: “Para 

evitar a dependência total em relação a Espanha será no entanto de toda a conveniência (e, mesmo, 

urgência) que se disponha em território nacional, o mais a montante possível, de uma grande 

albufeira de armazenamento capaz de acudir de forma eficiente a situações de emergência, 

potencialmente gravosas para o troço nacional do Douro.” [1]. 
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A Resolução do Conselho de Ministros n.º4/1996, de 17 de Janeiro, aprovada na sequência da 

decisão de suspender a construção da barragem de Foz Côa, em virtude do património arqueológico 

subitamente encontrado, definiu como fundamental “assegurar o conveniente aproveitamento do 

potencial hídrico e energético do país, sendo por isso essencial o valor da água a armazenar no 

Douro superior e seus afluentes”, tendo resolvido “acelerar os estudos relativos a outros projectos de 

aproveitamento hídrico e energético no Douro superior e seus afluentes, com o objectivo de 

possibilitar a construção de uma barragem que possa cumprir funções hídricas e energéticas 

semelhantes às atribuídas à barragem de Foz Côa.” [25]. 

Face ao que foi aprovado nesta Resolução, foram lançados os estudos referentes ao Aproveitamento 

Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS), tendo-se realizado o Estudo de Impacte Ambiental e o Estudo 

Prévio, entre 1996 a 1999. No entanto, foi necessário contemplar o estudo de outras alternativas pelo 

que se procedeu à análise comparativa do AHBS com o Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, 

de modo a sustentar a melhor opção. 

Em 2004, a Declaração de Impacte Ambiental emitiu um parecer favorável ao AHBS, em detrimento 

do Alto Côa, pelos seguintes motivos [26]: 

 “É o único que contribuirá, em tempo útil, para o cumprimento dos compromissos assumidos por 

Portugal no âmbito da produção de energia a partir de fontes de energia renováveis e da redução 

de gases de efeito de estufa, directamente, e, indirectamente, para a viabilização da expansão do 

parque eólico”; 

 “A capacidade de controlo de caudais de ponta em caso de cheia é relativamente maior”… “sendo 

a capacidade de regularização de caudais também superiores”; 

 “Garante a preservação do sítio de Arte Rupestre do Vale do Côa, classificado na Lista do 

Património Mundial da UNESCO, património que levou à inviabilização da barragem de Foz Côa”; 

 “Exigirá um investimento significativamente inferior”… “sendo também significativamente inferiores 

os custos previstos para a produção de energia eléctrica”. 

“A execução do projecto fica condicionada ao cabal cumprimento das medidas de minimização, 

planos de monitorização e das conclusões e recomendações dos estudos e planos a elaborar”. “O 

desenvolvimento do projecto fica ainda condicionado à adopção de medidas compensatórias 

adequadas”… e “o preponente fica obrigado a contribuir para um fundo financeiro” com o propósito de 

beneficiar as populações das áreas envolventes. 

Apenas em 2007 foi anunciada a construção do AHBS e em Junho de 2008 o Governo adjudicou-a 

ao Grupo EDP [27]. Em Agosto desse ano as obram arrancaram. A demora na decisão da construção 

ocorreu devido às diversas tentativas por parte de grupos ecologistas, na voz da Plataforma Sabor 

Livre, em evitar a construção, alegando graves impactos ambientais na zona. Apresentaram queixa 

na Comissão Europeia em 2004. No entanto, em 2007, a mesma foi arquivada e a construção do 

empreendimento ganhou legitimidade para avançar [28]. 
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O AHBS garantirá a segurança no abastecimento energético e a estabilidade do sistema 

electroprodutor. O facto de ser reversível permitirá a acumulação de água em horas de menor 

consumo para produção de electricidade em horas de maior solicitação, ou seja, durante o dia, 

apoiando os picos do diagrama de carga. A energia excedentária actualmente produzida no período 

nocturno pelas eólicas e também a que virá a ser produzida fruto da previsível expansão do parque 

eólico poderá ser aproveitada para o processo de bombagem. O funcionamento do AHBS nas horas 

de ponta permitirá substituir o equipamento térmico nesses períodos. O recurso a uma menor 

quantidade de matérias-primas poluentes e integralmente importadas a preços voláteis possibilitará 

uma redução na factura energética externa. 

O AHBS confere um valor estratégico não só como recurso energético, destinado predominantemente 

à produção de energia eléctrica nas horas de ponta, mas também como uma importante reserva de 

água, entre outras vantagens.  

O facto do AHBS se situar no Douro superior, num dos seus afluentes, o rio Sabor, e o seu 

armazenamento útil previsto ser bastante significativo revestem este aproveitamento de uma 

importante reserva estratégica de água. As albufeiras terão uma capacidade de armazenamento útil 

de 660 hm
3
, o equivalente a 1,6 vezes a capacidade actual instalada na bacia do Douro explorada por 

Portugal (aproveita parte do substancial potencial hídrico aí existente). A maioria dos escalões 

existentes no troço nacional do Douro, como são do tipo fio-de-água, não têm capacidade para reter 

afluências, pelo que dependem doutros escalões situados a montante (Saucelle e Aldeadávila), 

explorados por Espanha, para a produção de electricidade. Assim, a água armazenada constituirá um 

instrumento de gestão da bacia do rio Douro Nacional que resultará numa maximização da produção 

de energia eléctrica nos aproveitamentos da Valeira, Régua, Carrapatelo e Crestuma-Lever.  

O AHBS possuirá uma significativa capacidade de regularização das afluências do rio Douro pelo que 

será possível a retenção de águas em meses mais húmidos para posterior turbinamento em épocas 

secas (ou mesmo anos), com consequências ambientais e socioeconómicas positivas. Permitirá o 

controlo dos caudais de ponta de cheia numa percentagem significativa, principalmente as cheias 

mais frequentes (de pequena e média dimensão) que tenderão a diminuir os seus efeitos gravosos 

(principalmente as inundações) nas margens do Douro a jusante do AHBS. Assim, as albufeiras a 

projectar neste aproveitamento poderão reter as águas, controlando da melhor forma a ocorrência de 

cheias, evitando o seu lançamento imediato para o rio Douro. 

O AHBS prevê a criação de uma reserva de água de emergência. Os volumes de água aí existentes 

serão apenas utilizados em períodos críticos quando se verificarem carência de caudais e permitirão 

assegurar a alimentação deste aproveitamento, bem como os restantes situados a jusante. Esta 

reserva corresponde a um volume significativo de água localizado imediatamente abaixo da zona 

normal de exploração, mas aonde é possível o seu funcionamento. 
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O Estudo de Impacte Ambiental previa a conclusão do AHBS em finais de 2009. Se assim fosse, 

contribuiria para o cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais assumidos até 2004 e 

expressos na Declaração de Impacte Ambiental, como o Protocolo de Quioto, a Directiva 2001/77/CE 

e o PNAC 2004. Como o prazo definido para a conclusão da obra se prevê, segundo dados da EDP, 

em Agosto de 2014, o AHBS não ajuda no cumprimento das metas a que se tinha inicialmente 

proposto. Contudo, o AHBS terá um relevante contributo para os objectivos definidos com o horizonte 

de 2020, nomeadamente o Pacote Energia-Clima 20-20-20, no âmbito da produção de energia 

eléctrica a partir de fontes renováveis e na redução dos gases com efeito de estufa, e a ENE 2020 

com os 8 600 MW hídricos a instalar. Estima-se que possam ser evitadas anualmente, directa e 

indirectamente, cerca de 1,037 Mt de emissões, contribuindo assim para a redução dos GEE na 

atmosfera (em 2010, Portugal emitiu 74,8 Mt de gases com efeito de estufa). 

Além do que já foi referido, este aproveitamento hidroeléctrico possui outras valências, associadas à 

exploração, que se alastram às áreas envolventes. Uma obra desta envergadura pode potenciar 

diversos negócios na região, principalmente nos sectores do turismo e agricultura. A captação da 

água armazenada nas albufeiras permitirá o consumo doméstico, servirá a agricultura e indústria, 

ajudará no combate a incêndios florestais e as albufeiras criarão condições de navegabilidade. 

Também as medidas de compensação previstas beneficiarão as populações dos concelhos 

abrangidos pelas albufeiras, nomeadamente através da construção e melhoramento de infra-

estruturas e vias de comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 

 

 

 

Capítulo 3 

Análise Técnica 

Durante a fase de projecto, um aproveitamento hidroeléctrico requer uma análise técnica onde aborde 

e compare as melhores opções para as estruturas civis e para os equipamentos hidromecânicos e 

electromecânicos a implementar no terreno. O dimensionamento das diversas estruturas e 

equipamentos devem ser encarados não só numa perspectiva de minimizar os custos na fase de 

execução mas principalmente de garantir a segurança e fiabilidade na operação ao longo do tempo 

de vida útil de exploração. 

Numa óptica meramente académica, a abordagem técnica ao escalão de montante do AHBS permite 

compreender as principais opções tomadas e as respectivas funções, sobretudo a barragem, a 

albufeira, os órgãos de segurança hidráulica e os órgãos de exploração.  

3.1. Localização 

O AHBS localiza-se na parte terminal do rio Sabor. O rio Sabor nasce em Espanha, na Serra de 

Parada, a cerca de 1 600 m de altitude, indo desaguar no rio Douro, a jusante do Pocinho, na aldeia 

de Foz do Sabor (confluência do rio Sabor com o rio Douro), a 97 m de altitude. O rio Sabor é o 

primeiro afluente da margem direita do rio Douro em território português. O AHBS situa-se na Bacia 

Hidrográfica do rio Sabor (84,4% encontra-se em território português), Tabela 3.1. Esta bacia 

pertence à Bacia Hidrográfica do rio Douro.  
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Bacia Hidrográfica Dominada pelo AHBS 

Área total da bacia 3447 km
2
 

Área total da parte portuguesa da bacia 2910 km
2
 

Precipitação média na bacia (1960/61 a 1994/95) 756 mm 

Afluência média anual (1937/38 a 2003/04) 917 hm
3
 

Tabela 3.1 – Características da Bacia Hidrográfica Dominada pelo AHBS [29] 

O AHBS compreende dois escalões: escalão de montante, considerado o escalão principal, e o 

escalão de jusante, também designado por contra-embalse. O escalão de montante e o escalão de 

jusante localizam-se a 12,6 km e 3 km de Foz do Sabor, respectivamente. Ambas as barragens 

situam-se no concelho de Torre de Moncorvo, distrito de Bragança. A Figura 3.1. foca a localização 

dos dois escalões actualmente em construção no rio Sabor e enquadra-os com a Bacia Hidrográfica 

do rio Sabor e com o país. 

 

Figura 3.1 – Mapa da Bacia Hidrográfica do rio Sabor com foco na Zona Abrangida pelo AHBS [27] 

A albufeira associada ao escalão de montante estende-se ao longo de 60 km, ocupando as áreas dos 

concelhos de Torre de Moncorvo, Alfândega da Fé, Mogadouro e Macedo de Cavaleiros. Por sua vez, 

a albufeira do escalão de jusante fica compreendida entre as duas barragens e atravessa apenas o 

concelho de Torre de Moncorvo. As águas provenientes desse escalão vão influenciar directamente o 

aproveitamento situado a jusante, a Valeira, e também a restante cascata do Douro Nacional. 
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3.2. Princípio de Funcionamento 

A exploração prevista para ambos os escalões do AHBS, em relação à produção de energia eléctrica, 

é caracterizada por um número elevado de arranques (as centrais hidroeléctricas têm a 

particularidade de um arranque quase instantâneo) e de mudanças no modo de funcionamento dos 

grupos (a turbinar, normalmente durante o dia, ou a bombar, durante a noite). 

O princípio de funcionamento é idêntico em ambos os escalões. Dado que se trata de um 

aproveitamento reversível, os grupos geradores podem funcionar em dois sentidos, em modo turbina-

alternador e em modo motor-bomba, dependendo se está a turbinar ou a bombar, apenas mudando o 

sentido de rotação da máquina. No primeiro caso, a água armazenada (inicialmente em repouso) nas 

albufeiras a uma elevada altura percorre um circuito hidráulico inclinado adquirido velocidade. Essa 

água é encaminhada para as pás da roda da turbina que faz rodar o alternador (rotor) cujo eixo está 

directamente acoplado à turbina. A rotação que a turbina imprime ao rotor e a circulação de correntes 

de excitação neste equipamento provocam um fenómeno de indução na peça fixa do alternador 

(estator) e induz tensões de Média Tensão (MT). Essa tensão de produção é elevada através dos 

transformadores que se encontram na subestação até Muito Alta Tensão (MAT), com o objectivo de 

reduzir as perdas no transporte. Durante o processo de turbinamento descrito, há transformação de 

energia hidráulica em mecânica e desta em eléctrica, como demonstra o esquema da Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 – Princípio de Funcionamento de uma Central Hidroeléctrica 

A água após turbinada segue pela restituição para a albufeira inferior (albufeira de jusante). No 

processo de bombagem, a água dessa albufeira inferior é devolvida à albufeira superior. A energia 

em MAT, transportada pelas linhas de transporte, é rebaixada para a MT à chegada na subestação. 

Essa energia é usada para colocar o motor em funcionamento que faz mover a bomba. A água da 

albufeira inferior é sugada pela bomba e retornada à albufeira superior, para posteriormente ser 

reutilizada no modo turbinamento. No entanto, é necessário o auxílio de um conversor estático de 

frequência para fazer arrancar o motor do repouso. A energia eléctrica é convertida em energia 

mecânica, através de um motor, e esta em energia hidráulica, através de uma bomba. O processo é 

inverso ao que se verifica na Figura 3.2.  

Dado que ambos os escalões podem ser dotados de grupos geradores reversíveis, o processo da 

bombagem pode ocorrer tanto no escalão de montante como no escalão de jusante e pode aproveitar 

a energia eléctrica excedentária proveniente das eólicas durante o período nocturno, no período de 

menor consumo, Figura 3.3. No primeiro caso, devolve a água da albufeira da Valeira à albufeira de 

jusante; no segundo caso, devolve a água da albufeira de jusante à albufeira de montante.  
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Figura 3.3 – Princípio de Funcionamento do AHBS em Modo Bombagem 

Através das Caixas referentes ao Projecto do Escalão de Montante do Aproveitamento Hidroeléctrico 

do Baixo Sabor e ao Fornecimento dos Equipamentos – Processo de Concurso, gentilmente 

disponibilizados pela EDP Produção, nos próximos subcapítulos são dados a conhecer os principais 

elementos constituintes do escalão de montante do Baixo Sabor, considerado o escalão principal. 

Optou-se pela caracterização técnica de apenas um dos escalões dada a complexidade que seria 

analisar os dois nesta dissertação.  

A solução a apresentar neste trabalho pode não corresponder, na íntegra, ao que efectivamente 

está/irá ser implementado no terreno, pois foram tidas algumas simplificações no decorrer da Análise 

Técnica. Este trabalho concentra atenções nas características mais relevantes e correspondentes 

funções com o propósito da produção de electricidade. 

 

3.3. Esquema Geral do Escalão de Montante 

O escalão de montante do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor caracteriza-se por vários 

componentes, representados no esquema geral da Figura 3.4. 
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Figura 3.4 – Esquema Geral do Escalão de Montante do AHBS [29] 

Resumidamente, o escalão de montante do AHBS, esquematizado na Figura 3.4, é composto por 

uma barragem em abóboda de dupla curvatura (limita a albufeira de montante da albufeira de 

jusante) em que na parte central está instalado um descarregador de cheias do tipo lâmina livre, 

controlado por comportas, e cujo corpo é atravessado por uma descarga de fundo. A jusante da 

barragem situa-se uma bacia de recepção e dissipação de energia em lâminas de água 

descarregadas. Na margem direita, imediatamente a jusante de dois circuitos hidráulicos 

independentes (cada um composto por uma tomada de água, galeria em carga e restituição), 

encontra-se uma central hidroeléctrica em poço que aloja dois grupos geradores reversíveis de 

potência unitária 76,5 MW/85 MVA a integrar na rede ao nível de tensão de 220 kV no Escalão do 

Pocinho. A subestação exterior situa-se numa plataforma acima da central hidroeléctrica. 

A derivação provisória é composta por uma galeria (a demolir) e duas ensecadeiras, uma a montante 

e outra a jusante, que serão inundadas a quando do enchimento da albufeira. Estes aspectos não 

serão referidos neste trabalho. O mesmo se sucede com os acessos, os equipamentos eléctricos 

para abastecimento da central, os serviços auxiliares e o conjunto da aparelhagem e barramentos 

que constituem os equipamentos à tensão de produção.  

O controlo e comando do escalão de montante podem ser realizados à distância (situação normal) ou 

localmente (situação de recurso). A central hidroeléctrica é equipada com os automatismos e 

dispositivos necessários para uma condução autónoma a partir do Centro de Telecomando da Régua, 
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à semelhança do que acontece actualmente com todos os aproveitamentos hidroeléctricos do país 

explorados pela EDP (algumas mini-hídricas têm comando local ou arranque automático por 

regulação de nível). O Centro de Telecomando é responsável, por exemplo, pelo arranque/paragem 

dos grupos geradores, abertura/fecho das comportas dos órgãos de segurança (descarregador de 

cheias e descarga de fundo) e por assegurar os caudais ecológicos na albufeira. 

 

3.4. Albufeira 

A albufeira do escalão de montante do AHBS permite o armazenamento de água que é libertada à 

medida das necessidades, principalmente no que concerne à produção de energia eléctrica. O seu 

enchimento pode ser efectuado através das águas das chuvas ou ainda através do processo de 

bombagem. A albufeira apresenta um volume útil total de 630 hm
3
 com uma extensão de 60 km. Este 

aproveitamento prevê ainda uma reserva de emergência de água com um volume de 240 hm
3
, Tabela 

3.2. O Nível Mínimo de Exploração excepcional (ou de emergência) corresponde a uma cota abaixo 

do Nível mínimo de Exploração normal (NmEn) onde está reservado o referido volume de emergência 

que visa garantir, em períodos críticos de satisfação de consumos, a alimentação dos dois escalões 

do AHBS e dos quatro aproveitamentos a fio-de-água existentes no troço nacional do rio Douro a 

jusante da foz do rio Sabor (Valeira, Régua, Carrapatelo e Crestuma-Lever).  

Albufeira de Montante 

Nível de Pleno Armazenamento (NPA) (234,0) 

Nível Máximo de Cheia (NMC) (235,0) 

Nível mínimo de Exploração normal (NmEn) (227,4) 

Nível mínimo de Exploração excepcional (NmEe) (205,5) 

Volume total ao NPA 1095 hm
3
 

Volume total ao NMC 1124 hm
3
 

Volume útil normal de exploração 172 hm
3
 

Volume útil total 630 hm
3
 

Volume de Reserva Excepcional (ou de Emergência) 240 hm
3
 

Área inundada ao NPA 2820 ha 

Área inundada ao NMC 2860 ha 

Tabela 3.2 – Principais características da Albufeira do Escalão de Montante do AHBS [29] 

As características da albufeira de jusante, retratadas na Tabela 3.3, são fundamentais para o 

dimensionamento dos elementos que constituem o escalão de montante. Os volumes de água 

armazenados na albufeira de jusante garantem que o processo de bombagem possa ocorrer na 

central hidroeléctrica do escalão de montante. 
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Albufeira de Jusante 

Nível de Pleno Armazenamento (NPA) (138) 

Nível Máximo de Cheia (NMC) (138) 

Nível mínimo de Exploração (NmE) (130) 

Volume total ao NPA 30 hm
3
 

Volume útil normal de exploração 12 hm
3
 

Área inundada ao NPA 200 ha 

Tabela 3.3 – Principais características da Albufeira do Escalão de Jusante do AHBS [29] 

 

3.5. Barragem 

A barragem do escalão de montante é a barreira artificial em construção em pleno rio Sabor que 

permite a retenção de grandes volumes de água tanto na albufeira de montante como na albufeira de 

jusante. É imperativa uma boa escolha do local a implementar pois esse factor influencia 

directamente o tipo de barragem a construir que tem de resistir à pressão da água que retém e de 

garantir a estanqueidade da obra e da sua fundação.  

A escolha do local foi baseada, essencialmente, em aspectos de carácter ambiental, em condições 

morfológicas, em custos e em valias. A comparação entre dois locais em estudo (local “de montante” 

e local “de jusante”) permitiu uma sustentada escolha da melhor opção, da qual o local “de montante” 

foi considerado a mais favorável. Relativamente à topografia do vale, o local a implementar deve 

procurar a secção que em que o vale se apresenta mais simétrico e mais encaixado. Desse modo, o 

local “de montante” caracteriza-se por ser um vale relativamente simétrico, em forma de V, cujas 

encostas inclinam com a horizontal cerca de 29º, e em que a margem direita tem uma inclinação mais 

acentuada que a esquerda. O fundo do vale é ligeiramente achatado (30 a 40 m de largura máxima) e 

a abertura do vale é na ordem dos 460 m. Por outro lado, o local “de jusante” apresentava um vale 

com uma relativa assimetria, com inclinações nas encostas mais irregulares, e uma abertura média 

maior o que obrigaria à construção de uma barragem com maior altura para suportar maiores 

volumes no corpo da barragem, encarecendo a obra [29] [30]. 

A barragem adoptada para o local considerado consiste numa barragem em abóboda de dupla 

curvatura em betão. Apresenta uma altura máxima de 123 m acima do ponto mais alto da fundação e 

o seu coroamento tem um desenvolvimento de 505 m e uma espessura de 6 m. Uma barragem em 

abóboda é uma estrutura em planta com a convexidade voltada para montante. É concebida de forma 

a transmitir o impulso da água principalmente para os encontros e não para o fundo do vale, 

utilizando a resistência à compressão do seu material. O facto de ser dupla curvatura significa que a 

barragem é curva tanto na vertical como na horizontal. A curva na horizontal é visível na planta geral 

da barragem, ilustrada na Figura 3.5 [30]. 
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Figura 3.5 – Planta Geral da Barragem Abóboda de Dupla Curvatura [29] 

Um dos indicadores tipográficos que influenciam o tipo de barragem a adoptar é a relação corda-

altura à cota do coroamento. Quanto menor é a relação corda/altura, mais apertado é o vale e mais 

favorável é à implementação de uma barragem em abóboda. A relação corda/altura (c/a) é de 3,492, 

o que significa um vale estreito. Uma vez que a relação é inferior a 4 ou 5, então é adequada a 

construção de uma barragem abóboda.  

O material utilizado nesta barragem é o betão convencional. O volume total teórico da abóboda é de 

670 mil m
3
. O betão é fabricado especialmente para a obra em questão num raio próximo utilizando 

agregados de seixos do rio Sabor. O material betão tem que garantir a plasticidade necessária para 

poder ser moldado com as formas que se desejam, compactado de acordo com as exigências da 

obra, que não fissure durante o processo de cura, e que, após endurecido, seja o mais resistente, 

estável e impermeável possível. A colocação do betão processa-se por blocos independentes [30]. 

As principais características da barragem estão resumidas na Tabela 3.4. 

Barragem 

Tipo Estrutural  Abóboda de Dupla Curvatura 

Material Betão Convencional 

Características 
 

    Cota do Coroamento (236) 

    Altura máxima acima da fundação 123 m 

    Desenvolvimento total do coroamento 505 m 

    Relação corda/altura 3,492 

    Espessura no coroamento 6 m 

    Espessura na base da consola de fecho 27 m 

    Espessura máxima da abóboda  195 m 

    Volume total teórico 670.000 m
3
 

Tabela 3.4 – Principais características da Barragem [29] 
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3.6. Descarregador de Cheias 

O descarregador de cheias é o órgão de segurança hidráulica que permite o esvaziamento parcial da 

albufeira de montante quando aí existirem caudais afluentes excedentários. Quando os volumes de 

águas existentes na albufeira de montante ultrapassam a cota correspondente ao Nível Máximo de 

Cheia (NMC) são descarregados para a albufeira de jusante. 

Os descarregadores de cheias sobre a barragem são tradicionalmente exclusivos das barragens de 

betão, daí a adopção no escalão de montante do AHBS. A escolha prendeu-se por um descarregador 

de cheias do tipo lâmina livre sobre a parte central do coroamento da barragem, Figura 3.6 (a), 

controlado por comportas, constituído por uma soleira descarregadora. Imediatamente a jusante do 

pé da barragem encontra-se uma bacia de recepção e dissipação, Figura 3.6 (b). 

 

                                   (a)                                                                                          (b) 

Figura 3.6 – (a) Planta Geral da Parte Central da Barragem e (b) Corte Transversal do Descarregador de 

Cheias e da Bacia de Recepção e Dissipação [29] 

A solução adoptada, além do que a regulamentação portuguesa exige, teve em consideração o 

regime de cheias do rio Sabor, a configuração tipográfica do vale e as características tipográficas do 

terreno, o tipo de barragem adoptado, a interferência com outros elementos de obra, o NMC e os 

custos associados. 
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A soleira descarregadora é de perfil WES (Waterways Experiment Station) e de paramento de 

montante inclinado a 2H:3V. Esta é o tipo de soleira espessa mais utilizada em descarregadores de 

cheias. Trata-se de uma soleira espessa pois a lâmina descarregada contacta com a soleira ao longo 

de um comprimento apreciável. A soleira está dividida em 4 vãos iguais de 16 m de largura cada e 

separados por pilares. O caudal máximo descarregado calculado é de 5 000 m3/s, sob o NMC. Como 

a soleira apresenta 4 vãos, então considera-se uma capacidade máxima de 4 x 1 250 m3/s [30]. 

O controlo de escoamento é efectuado através de comportas de serviço accionadas através de 

servomotores hidráulicos. Cada vão tem uma comporta de serviço para realizar a regularização dos 

caudais descarregados e pode abrir e fechar em carga. Essas comportas são do tipo segmento e a 

manobra pode ser efectuada automaticamente em função do nível de água na albufeira. O 

ensecamento dos vãos é efectuado por uma comporta ensecadeira do tipo corrediça, comum aos 

quatro. 

As principais características do descarregador de cheias estão presentes na Tabela 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.5 – Principais características do Descarregador de Cheias [29] 

A restituição ao leito do rio dos caudais descarregados é efectuada em lâmina livre, directamente a 

partir da soleira descarregadora para uma estrutura de dissipação existente à cota (138), situada na 

albufeira de jusante (corresponde ao NPA desse escalão). Esta estrutura tem uma bacia de recepção 

e dissipação em betão escavada no leito do rio que amortece as lâminas descarregadas, como se 

fosse um colchão de água. 

 

 

 

 

Descarregador de Cheias (vazão max.: 4 x 1250 m3/s) 

Tipo Lâmina livre sobre a barragem 

Cota da crista da soleira (224) 

Comportas de serviço 
 

    Número 4 

    Tipo Segmento 

    Dimensões (l x h) 16 m x 12,25 m 

Comporta ensecadeira  

     Número 1 

     Tipo Corrediça 

     Dimensões (l x h) 16 m x 11,5 m 
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3.7. Descarga de Fundo 

A descarga de fundo é o órgão de segurança hidráulica que permite o esvaziamento da albufeira de 

montante e é também utilizado para controlar a subida do nível da albufeira durante o primeiro 

enchimento.  

A escolha da descarga de fundo foi baseada, além do que a regulamentação portuguesa impõe, em 

factores como o regime de afluências à barragem, curva de vazão a jusante da barragem, níveis de 

referência na albufeira em termos de segurança estrutural e o tipo de barragem e descarregador de 

cheias.  

A descarga de fundo fica localizada na prumada do pilar central do descarregador de cheias e é 

constituída, essencialmente, por uma boca de entrada, uma galeria blindada que atravessa o corpo 

da barragem com cerca de 30 m de extensão e por uma boca de saída. O eixo de simetria do 

descarregador coincide com o eixo de simetria da barragem.  

O Regulamento de Segurança de Barragens impõe que a descarga de fundo seja equipada por duas 

comportas: uma de protecção ou de guarda, a montante, na boca de entrada, do tipo vagão e, outra, 

de controlo de caudal ou de serviço, a jusante, na boca de saída, do tipo segmento. Ambas as 

comportas devem ser capazes de abrir e fechar em carga, Figura 3.7. A descarga de fundo dispõe de 

uma capacidade máxima de vazão 220 m3/s para o NPA [30]. 

 

Figura 3.7 – Perfil Longitudinal da Descarga de Fundo [29] 
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Em barragens de betão é frequente a descarga de fundo ser constituída por condutas que 

atravessam o corpo da barragem. Dada a elevada altura da barragem, as velocidades de escoamento 

através da descarga de fundo são elevadas. Para prevenir futuros problemas, a opção considerou 

uma galeria blindada. 

As comportas de guarda e a comporta de serviço são movimentadas por um servomotor hidráulico. 

As principais características da descarga de fundo encontram-se na Tabela 3.6. 

Descarga de Fundo (vazão máx: 220 m3/s) 

Tipo Conduta metálica atravessando o corpo da barragem 

Comporta de guarda 
 

    Número 1 

    Tipo Vagão 

    Dimensões da secção a obturar (l x h) 2,1 m x 3,1 m 

    Cota da soleira (140,00) 

Comporta de serviço  

    Número 1 

    Tipo Segmento 

    Dimensões da secção a obturar (l x h) 2,1 m x 2,8 m 

    Cota da soleira (138,74) 

Tabela 3.6 – Principais características da Descarga de Fundo [29] 

 

3.8. Circuitos Hidráulicos 

O circuito hidráulico é o órgão de exploração constituído por uma tomada de água, por uma galeria 

em carga e pela restituição. Em modo turbinamento, a água que se encontra na albufeira de 

montante é encaminhada através de um circuito hidráulico (entra pela tomada de água e percorre a 

galeria em carga) até à turbina que depois de a turbinar, expele-a (pela restituição) para a albufeira 

de jusante. Começa à cota (190) no bocal da tomada de água e termina à cota (120) no bocal da 

restituição. Em modo bombagem, o sentido é inverso e a restituição toma funções de tomada de 

água, e vice-versa. 

A implementação dos vários componentes dos circuitos hidráulicos procura encurtar a sua extensão, 

garantir cobertura rochosa suficiente às estruturas subterrâneas e manter um afastamento mínimo 

entre galerias, entre poços e entre estas estruturas subterrâneas e a fundação da barragem. 

A solução adoptada compreende dois circuitos hidráulicos independentes, um por cada grupo 

gerador, inseridos na margem direita, com traçados sensivelmente paralelos que atravessam o 

maciço rochoso sob a barragem, Figura 3.8. 
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Figura 3.8 – Perfil Longitudinal do Circuito Hidráulico do Grupo G1 [29] 

De montante para jusante, esquematicamente, cada um dos circuitos hidráulicos é composto pelos 

seguintes componentes: 

 Uma tomada de água (restituição em bombagem), constituída por um bocal e uma torre de 

manobra das comportas; 

 Uma galeria em carga, com troços sub-horizontais e inclinados, sendo a última parte blindada até 

à entrada do grupo; 

 Uma estrutura de restituição constituída por um curto troço de galeria inclinada, ligando o extremo 

do tubo de aspiração ao bocal de restituição (tomada de água em bombagem); 

Após o bocal de restituição, a água segue por um canal de jusante (já não faz parte do circuito 

hidráulico) até chegar à albufeira de jusante. 

As principais características dos circuitos hidráulicos estão descritas na Tabela 3.7. 

Circuitos Hidráulicos 

Número 2 

Tipo Independentes 

Características 
 

    Extensão dos circuitos 
 

         Troços não blindados G1: 191,7 m / G2: 280,8 m 

         Troços blindados 51 m 

    Diâmetro interior  

         Troços não blindados 5,7 m 

         Troços blindados 5,20 m / 4,4 m / 3,25 m 

Tabela 3.7 – Principais características dos Circuitos Hidráulicos [29] 

Ao longo do traçado dos circuitos hidráulicos (galeria em carga e galeria de restituição) existem 

perdas de carga nos dois sentidos de escoamento. Apesar de desenvolvimentos diferentes, as 



 
 

38 

 

perdas de carga são similares em ambos os grupos e nos dois modos de funcionamento. Assim, para 

o Grupo G1, as perdas de carga    ) estimadas em função do caudal     para o funcionamento em 

turbina e para o funcionamento em bomba, são dadas pelas expressões (3.1) e (3.2), 

respectivamente. 

                                       Funcionamento em Turbina:                                                        (3.1) 

                                       Funcionamento em Bomba:                                                         (3.2) 

 

3.8.1. Tomadas de Água  

As tomadas de água dos circuitos hidráulicos têm funções de tomada de água em turbinamento, ou 

seja, captar água da albufeira de montante, e de restituição em bombagem, ou seja, captar água da 

albufeira de jusante.  

Cada tomada de água é constituída por um bocal com secção transversal rectangular (tem uma grade 

fixa) e por uma torre de manobra dos equipamentos hidromecânicos onde se encontram a comporta 

ensecadeira (comum às duas tomadas de água) e a comporta de serviço, Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 – Perfil Longitudinal da Tomada de Água do Grupo G1 [29] 
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O bocal da tomada de água situa-se a uma cota abaixo do NmEe, pelo que se encontra sempre 

submerso. Para impedir a entrada de detritos sólidos nos circuitos hidráulicos, o bocal é provido de 

uma grade fina metálica, fixa a uma estrutura em grelha de betão armado. 

A torre de manobra é circular e destina-se ao abrigo e manobra das comportas de serviço e da 

comporta ensecadeira. As comportas de serviço ou guarda a instalar são do tipo vagão com vedação 

a jusante. Têm a função de isolar os circuitos hidráulicos e actuar como órgãos de segurança, 

fechando em carga. A comporta ensecadeira é comum às duas tomadas de água e é do tipo 

corrediça com vedação a montante. Estas comportas destinam-se a fechos de emergência e a 

permitir pôr a seco os circuitos hidráulicos a jusante a quando da realização de operações de 

manutenção. No topo da torre de manobra situam-se os servomotores de manobra das comportas de 

serviço. Têm uma capacidade suficiente para elevar os tabuleiros em carga cerca de 10 cm para o 

enchimento controlado das galerias em águas equilibradas. As duas tomadas de água estão ligadas 

superiormente por uma plataforma e sobre ela desloca-se um pórtico rolante exterior que se destina à 

manobra, igualmente em águas equilibradas, da única e comum comporta ensecadeira.  

As principais características das grades, das comportas de serviço e da comporta ensecadeira das 

tomadas de água encontram-se na Tabela 3.8. 

Tomada de Água 

Grades Fixas  

    Número 2 

    Tipo Fixas 

    Área total da grande 90 m
2
 

    Cota da soleira (191) 

Comportas de serviço  

    Número 2 

    Tipo Vagão 

    Dimensões da secção a obturar (l x h) 3,3 m x 6,0 m 

    Cota da soleira (192) 

Comporta ensecadeira  

    Número 1 

    Tipo Corrediça 

    Dimensões da secção a obturar (l x h) 3,3 m x 6,0 m 

    Cota da soleira (192) 

Tabela 3.8 – Principais características das Tomadas de Água [29] 

 

3.8.2. Galerias em Carga 

As galerias em carga (ou de alta pressão) têm como função conduzir a água desde a tomada de água 

até à entrada dos grupos geradores em modo turbinamento, e vice-versa em modo bombagem. 
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Existem duas galerias em carga no AHBS. Cada galeria faz a ligação da respectiva tomada de água 

até à caixa espiral que corresponde à entrada do respectivo grupo gerador. Os troços paralelos 

apresentam, ao longo do seu traçado, formas, diâmetros e revestimentos distintos. De modo a 

simplificar, é apenas abordada a galeria em carga do Grupo G1 (menos extensa), sendo o processo 

em todo semelhante na galeria em carga do Grupo G2, Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 – Perfil Longitudinal da Galeria em Carga do Grupo G1 [29] 

De montante para jusante, a galeria em carga do Grupo G1 é caracterizada da seguinte forma: 

 Um trecho de galeria com revestimento contínuo a betão simples ou armado com uma extensão 

de 191,70 m, composto por: 

o Um curto troço sub-horizontal;  

o Um poço inclinado a 60º com a horizontal, dotado de transições realizadas por curvas 

circulares com trechos sub-horizontais com 12% de inclinação, superior e inferior, com uma 

extensão de 46,30 m; 

o Novamente por um troço sub-horizontal; 

 Um trecho de galeria na parte terminal do troço sub-horizontal com revestimento blindado a 55,00 

m do eixo dos grupos. As blindagens caracterizam-se por:  

o Um troço cónico de transição do diâmetro aproximado de 5,20 m para 4,40 m, com um 

comprimento de 5,00 m;  

o Um troço de secção circular com 33,76 m de comprimento e 4,40 m de diâmetro;  

o Um troço novamente cónico de transição do diâmetro de 4,40 m para o diâmetro 3,25 m, de 

ligação à caixa espiral da entrada do grupo, com um comprimento de 8,00 m; 

A água percorre a galeria de uma pressão inferior para uma pressão superior. Os troços, as 

inclinações e as secções são escolhidos de modo a minimizar a energia perdida em atritos e também 

tendo em conta o maciço rochoso que atravessa. As blindagens são auto-resistentes quer à pressão 
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interior quer à pressão exterior, pois a velocidade da água na fase terminal do circuito é bastante 

elevada.  

 

3.8.3. Restituição 

As estruturas de restituição têm como função colocar os caudais turbinados na albufeira de jusante, 

em modo turbinamento. Estas estruturas funcionam como tomadas de água em bombagem. Dado 

que se tratam de dois circuitos hidráulicos independentes, o escalão de montante apresenta duas 

restituições. 

Cada restituição é composta por uma galeria, por uma comporta ensecadeira e por um bocal (tem 

uma grade de protecção móvel), Figura 3.11. Embora já não pertença à restituição, a seguir ao bocal 

encontra-se um curto canal de jusante.  

 

Figura 3.11 – Perfil Longitudinal da Restituição do Grupo G1 [29] 

A galeria de restituição tem cerca de 33,76 m de desenvolvimento entre a saída do difusor (pertence 

ao grupo gerador) e o início do quadrado-redondo, com secção transversal circular de 5,7 m de 

diâmetro interior. Em perfil longitudinal, apresenta um desenvolvimento em “S” definido por duas 

curvas circulares: uma com 32º de inclinação, seguida de outra com 12º. 

A galeria de restituição é dotada de uma comporta ensecadeira, do tipo corrediça, com a função de 

pôr a seco toda a galeria de restituição. A movimentação destas comportas efectua-se sempre em 

águas equilibradas através de um servomotor. O seu fecho só é possível com as comportas das 

tomadas de água fechadas. 
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O bocal da restituição (tomada de água em bombagem) faz a transição entre a secção circular da 

galeria de restituição e a soleia de controlo a jusante, que materializa a fronteira com o leito do rio, na 

albufeira de jusante. O bocal situa-se a uma cota inferior ao NmE da albufeira de jusante, pelo que se 

encontra sempre submerso. Cada bocal da restituição é dotado de duas grades de protecção móveis 

do tipo corrediça, com a função de proteger e de impedir a entrada de detritos sólidos por jusante. 

Estas grades de protecção são manobradas, em águas equilibradas, por meio de uma grua móvel a 

partir de uma plataforma de manobra no topo dos bocais de restituição. 

Os elementos que constituem as duas restituições do escalão apresentam as características 

evidenciadas na Tabela 3.9. 

Restituição 

Comporta ensecadeira  

    Número 2 

    Tipo Corrediça 

    Dimensões da secção a obturar (l x h) 5,7 m x 7,5 m 

    Cota da soleira (116,85) 

Grades  

    Número 4 

    Tipo Corrediça 

    Área total de cada grade 345 m
2
 

    Cota da soleira (118,00) 

Tabela 3.9 – Principais características da Restituição [29] 

As condições de leito do rio existentes permitem explorar a totalidade do volume útil armazenado na 

albufeira de jusante e arrancar os dois grupos em bomba sem restrições de nível a jusante.  

 

3.9. Central Hidroeléctrica 

A central hidroeléctrica é o órgão de exploração onde se encontram os dois grupos geradores 

(composto por alternador-motor e turbina-bomba), instalados em dois poços subterrâneos 

independentes, cobertos por um edifício destinado à descarga, montagem e movimentação dos 

equipamentos e ainda as instalações de comando da central. 

A solução adoptada permite minimizar o comprimento dos circuitos hidráulicos e a altura dos poços e 

ainda aproximar a subestação à central. A central hidroeléctrica situa-se a 100,0 m a jusante da 

barragem, na margem direita, e tem o seu eixo longitudinal aproximadamente paralelo à orientação 

do curso do rio. Os poços dos grupos têm uma altura de 79,0 m, são de secção transversal circular 

com diâmetro de 11,5 m e têm um afastamento entre os respectivos eixos de 36,0 m. O plano médio 

da roda situa-se à cota (111). 
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Nesta central hidroeléctrica encontram-se vários equipamentos. Por uma questão de simplificação, 

são abordados os considerados mais relevantes, como os grupos geradores, os sistemas de 

desafogamento da roda, o sistema de arranque, os sistemas de excitação e de regulação de tensão e 

os sistemas de regulação de velocidade. 

 

3.9.1. Grupos Geradores 

Os dois grupos geradores a instalar na central hidroeléctrica do escalão de montante do AHBS são 

reversíveis e de eixo vertical, cada um constituído por uma turbina-bomba e por um alternador-motor 

síncrono. 

O rotor do alternador-motor está directamente acoplado por uma linha de veios à turbina-bomba. A 

configuração escolhida para os grupos permite, por um lado, reduzir ao máximo a sua altura e, por 

outro, obter um conjunto bastante rígido e bem equilibrado. A linha de veios comporta três 

chumaceiras: 

 Chumaceira-guia da turbina, instalada na tampa da turbina;  

 Chumaceira combinada guia-impulso, situada numa posição intermédia (sob o rotor do alternador 

e apoiada na tampa da turbina); 

 Chumaceira-guia do alternador-motor, ao nível da cruzeta superior;  

Os grupos geradores podem funcionar em dois modos distintos: modo turbinamento e modo 

bombagem. Os grupos geradores a instalar são reversíveis, pelo que permite que alternem o seu 

funcionamento com a alteração do sentido de escoamento através da roda. 

No modo turbinamento os grupos geradores são responsáveis pela transformação da energia 

hidráulica em mecânica (turbina) e de energia mecânica em eléctrica (alternador); no modo 

bombagem, ocorre a transformação de energia eléctrica em mecânica (motor) e da energia mecânica 

em hidráulica (bomba). No modo bombagem, o motor não é capaz de arrancar do repouso sem o 

auxílio de um sistema de arranque. Para que seja possível um arranque simultâneo dos dois grupos e 

se garanta uma boa fiabilidade no arranque, o processo preferencial prevê um arranque de qualquer 

um dos grupos, com a roda desafogada, através de um único conversor estático de frequência. Para 

a mudança de modo de funcionamento, é necessário o recurso ao sistema de desafogamento da 

roda. 

Cada grupo dispõe ainda de um sistema de excitação, composto por um regulador de tensão, e 

também por equipamento de regulação de velocidade, Figura 3.12.  
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Figura 3.12 - Perfil Longitudinal do Grupo G1 [29] 

Os grupos geradores podem ainda ser explorados em regime de compensação síncrona, não se 

admitindo a exploração em rede isolada ou reserva girante. 

O caudal nominal em turbinamento é de 170 m
3
/s e em bombagem é de 140 m

3
/s. Atendendo à 

divisão do caudal em turbinamento a instalar por dois grupos (85 m
3
/s cada), a potência unitária foi 

fixada em 76,5 MW/85 MVA.  

A tensão de produção prevista à saída do alternador é de 15 kV. 

 

3.9.1.1. Turbinas-Bomba 

As turbinas-bomba a instalar são de um só andar, do tipo Francis reversível, de eixo vertical e com 

distribuidor regulável. A função desta máquina consiste em transformar a energia hidráulica em 

energia mecânica, no modo turbinamento, e transformar a energia mecânica em hidráulica, no modo 

bombagem. A velocidade que a água imprime nas pás da roda da turbina produz energia mecânica 

no veio. De referir que não cabe aos projectistas das centrais hidroeléctricas projectar as máquinas a 

instalar, mas apenas definir a disposição geral e especificar as características do seu funcionamento 

e de construção [31]. Essas características vêm essencialmente dos níveis de exploração das duas 
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albufeiras e das perdas de carga dos circuitos hidráulicos já conhecidas, e ainda das quedas e alturas 

estáticas de funcionamento, Tabela 3.10. 

Quedas/Alturas Estáticas 

    Queda / altura máxima 104,0 m = (234,0) – (130,0) 

    Queda / altura mínima normal 89,4 m = (227,4) – (138,0) 

    Queda / altura mínima excepcional 67,5 m = (205,5) – (138,0) 

Tabela 3.10 – Condições Hidráulicas de Exploração: Quedas/Alturas Estáticas [29] 

A queda estática nominal de 94 m (resultante das condições hidráulicas de exploração e dos estudos 

de simulação de exploração das albufeiras) determinou a escolha das turbinas-bomba. Assim, para 

quedas a partir de 50 m, é recomendado o uso de uma turbina-bomba Francis reversível. Uma turbina 

Francis convencional não funcionaria bem como bomba, pois a roda da turbina não tem boas 

qualidades como propulsor de água [32]. 

A potência gerada pela turbina hidráulica, no modo turbinamento, está relacionada com a energia 

potencial gravítica da água que é armazenada na sua albufeira. Considerando as perdas de carga no 

circuito hidráulico, a potência nominal de cada turbina é dada por (3.3). 

                                                                                                                                                         (3.3) 

   – Potência Nominal [MW] 

   – Caudal Nominal de Turbinamento [m
3
/s] 

   – Queda Estática Nominal [m] 

    - Perdas de Carga [m
3
/s] 

   - Rendimento Hidráulico [%] 

As turbinas-bomba são dimensionadas para operarem à potência nominal. É nela que obtêm os 

melhores rendimentos. No entanto, a potência gerada depende da queda e do caudal turbinado. 

Esses caudais turbinados dependem da queda, através de uma relação não linear, e a queda varia 

com o volume armazenado na albufeira, também com uma relação não linear. Por isso, quanto mais 

próximos os volumes de água se aproximarem do NmEe, menor será a queda da água, o que implica 

menos caudal a turbinar, pelo que o grupo funcionará a uma potência abaixo da nominal e produzirá 

menos energia. Por outro lado, se existir água em excesso na albufeira, a uma cota acima do NMC, 

essa água não será turbinada mas sim descarregada.  

As características de cada turbina-bomba Francis reversível, para os dois modos distintos de 

funcionamento, estão expressas na Tabela 3.11. 
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Turbina – Bomba 

Funcionamento em Turbinamento  

    Queda estática nominal 94,0 m 

    Queda útil nominal 92,9 m 

    Caudal nominal 85,0 m
3
/s 

    Potência nominal 70,0 MW 

    Potência máxima 81,0 MW 

Funcionamento em Bombagem  

    Altura estática 94,0 m 

    Altura total de elevação                                         94,9 m 

    Caudal nominal 70,0 m
3
/s 

    Potência absorvida 70,3 MW 

Tabela 3.11 – Principais características dos Modos de Funcionamento da Turbina-Bomba [29] 

A selecção da velocidade de rotação específica e a fixação da submergência nas turbinas-bombas 

foram condicionados por factores como os níveis de exploração das albufeiras de montante e jusante, 

a variação da altura de funcionamento, os rendimentos em turbina e em bomba e as suas dimensões. 

Para o modo turbinamento, considerando a velocidade de rotação ( =214,3 r.p.m.), a queda estática 

nominal ( ) e o caudal nominal ( ), definidos na Tabela 3.11, a velocidade de rotação da roda da 

turbina-bomba específica (  ) é de 57 e dada por (3.4). 

                                                                                                                                              (3.4) 

Esta turbina-bomba trabalha imersa na água e diz-se de reacção porque a roda é atravessada pelo 

escoamento sob pressão, ou seja, o escoamento na zona da roda processa-se a uma pressão inferior 

à pressão atmosférica [31]. 

Cada turbina-bomba é composta por equipamentos que se encontram ilustrados na Figura 3.13.  

 

Figura 3.13 – Corte Transversal sobre a Turbina-Bomba com foco na Zona da Válvula Cilíndrica [33] 
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Funcionamento em Turbina 

A turbina-bomba é composta por uma caixa espiral cuja secção decresce progressivamente. No 

modo turbinamento, a água, à saída da galeria em carga, é encaminhada para a caixa espiral. No seu 

interior encontram-se o distribuidor, a válvula cilíndrica e o antedistribuidor. O distribuidor regulável é 

o órgão mecânico que transforma parte da energia de pressão do escoamento em energia cinética, 

regula o caudal e orienta o fluxo de água a cair na roda. É constituído por várias pás fixas directrizes 

(antedistribuidor), dispostas circularmente, que abrem e fecham sob orientação do regulador de 

velocidade e estão desenhadas de forma a proporcionarem um rendimento elevado nos dois sentidos 

de deslocação da água. Disposta entre o antedistribuidor e o distribuidor, encontra-se uma válvula 

cilíndrica que será o órgão de segurança e isolamento da turbina-bomba por montante. A roda é 

constituída por pás fixas e encurvadas. A sua rotação ocorre quando o distribuidor abre e a água é 

injectada sob pressão nas suas pás. A direcção do movimento da água relativamente à roda é radial. 

A água sai da turbina por baixo da roda paralelamente ao eixo de rotação, que escoa pelo tubo de 

aspiração, parcialmente blindado, e depois para o canal de saída, constituído por uma conduta de 

secção progressivamente crescente [31]. 

O distribuidor apresenta um diâmetro de 5,09 m e uma altura de 0.77 m. A forma e o diâmetro das 

rodas variam com a queda. Para quedas altas como no AHBS, o diâmetro da roda na entrada é 

superior ao da saída. Assim, na aresta de pressão (entrada) o diâmetro é de 4,26 m e na aspiração 

(saída) o diâmetro é de 3,04 m. 

 

Funcionamento em Bomba 

No modo bombagem, inverte-se o sentido de rotação através do escoamento da roda. Antes do 

arranque em bomba, as pás directrizes reguláveis do distribuidor são fechadas, a válvula cilíndrica 

também é fechada e injecta-se ar comprimido na turbina-bomba para que a zona fique emersa. 

Desse modo, permite que a roda gire no ar, dissipando menos energia do que se a roda estivesse 

afogada. Quando se dá o arranque do motor, a turbina-bomba entra em movimento com a roda 

desafogada. Assim que o grupo atinge a velocidade de regime, liberta-se o ar existente na zona da 

máquina e a água começa a preencher a caixa espiral e da roda. Quando todo o ar for expelido e a 

roda estiver parcialmente submersa, abre-se a válvula cilíndrica e orientam-se as pás reguláveis do 

distribuidor, dando início ao processo de bombagem [34]. 
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3.9.1.2. Alternadores-Motores 

O escalão de montante prevê a instalação de dois alternadores-motores, cada um directamente 

acoplado à respectiva turbina-bomba, que são máquinas síncronas trifásicas e de eixo vertical. Para 

cada máquina, a potência aparente estipulada, como alternador, é de 85 MVA e foi tida em 

conformidade com a exploração previsível nos regimes de turbinamento e bombagem e é admitido 

um factor de potência de 0.9 e um rendimento de 98,6%. A tensão estipulada de produção é de 15 

kV, a frequência de rede de 50 Hz.  

A máquina pode funcionar em dois modos distintos: alternador ou motor. O alternador recebe energia 

mecânica da turbina hidráulica (rotor) e entrega energia eléctrica à rede; o motor absorve a energia 

eléctrica proveniente da rede e fornece energia mecânica à bomba hidráulica.  

Para o cálculo do valor da tensão de produção (    foi usada a expressão (3.5) definida no projecto: 

                                                                                                                                               (3.5) 

Esta expressão é usual para valores da potência aparente compreendidos entre 10 e 200 (   é 85 

MVA). Pela expressão anterior, o valor obtido seria de 10 kV. No entanto, uma análise custo-benefício 

realizada na fase de projecto estabeleceu o valor de 15 kV para a tensão de produção uma vez que 

este valor permite a utilização de equipamentos dentro de gama standard. 

Para uma máquina que rode a velocidades baixas (150 - 300 r.p.m.), torna-se necessário um elevado 

número de par de pólos no rotor ( ), que serão salientes e de eixo vertical e é dado por (3.6) [35]. 

                                                                          
 

  
                                                                       (3.6) 

Para a frequência da rede ( ) a 50 Hz e para a velocidade de rotação do rotor (  ) de 214,3 r.p.m, 

(que corresponde à velocidade de rotação da turbina-bomba) o número de par de pólos ( ) é de 14. 

Considerando a potência aparente unitária fixada (  ) de 85 MVA e o factor de potência (    ) 

associado de 0.9, é possível calcular a potência reactiva (  ) da máquina (37,1 MVar), se a máquina 

estiver a rodar à velocidade nominal. A potência activa é dada por (3.7) e a potência reactiva é dada 

por (3.8).  

                                                          Potência Activa:                                                           (3.7) 

                                                        Potência Reactiva:                                                         (3.8) 

A potência activa, valor médio da potência instantânea, é a responsável por produzir trabalho (energia 

eléctrica para a rede) num determinado período de tempo. Por sua vez, a potência reactiva, potência 
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que traduz a desfasagem entre a tensão e a corrente de fase, resulta da variação da energia eléctrica 

armazenada nos elementos indutivos ou capacitivos da carga. O seu valor deve ser limitado pois é 

prejudicial ao sistema eléctrico (eleva os valores da corrente nos elementos do sistema o que implica 

o sobredimensionamento das linhas e transformadores, por exemplo). Os geradores síncronos 

produzem ou absorvem potência reactiva, dependendo da corrente de excitação. Quando 

sobreexcitados, os geradores consomem potência reactiva, o que resulta numa diminuição da 

margem de estabilidade, pelo que a máxima potência que pode ser absorvida é inferior à fornecida. 

Quando subexcitados absorvem-na [35]. 

 

3.9.2. Sistema de Desafogamento da Roda 

O sistema de desafogamento da roda permite que a roda Francis da turbina-bomba gire no ar durante 

o arranque em bomba, reduzindo significativamente a potência do conversor estático de frequência (a 

potência necessária é apenas 5% da potência do alternador-motor). É injectado ar comprimido na 

zona da roda para que esta fique emersa e possa girar no ar durante o arranque, dissipando deste 

modo menos energia do que num processo de roda afogada.  

Cada grupo é dotado do seu próprio equipamento de desafogamento da roda, composto por uma 

instalação de produção e armazenamento de ar comprimido, de modo a assegurar as operações de 

desafogamento e afogamento, dispostos no “piso do equipamento de desafogamento” à cota (104,5). 

São também usados para criar e manter o ar comprimido na zona da bomba durante o funcionamento 

do grupo em regime de compensação síncrona. 

 

3.9.3. Sistema de Arranque 

Devido à inércia do motor síncrono e da respectiva bomba, o motor não consegue arrancar do 

repouso e alcançar a velocidade do campo girante sem um auxiliar que o leve até perto da velocidade 

de sincronismo. O processo de arranque de preferencial efectua-se através de um conversor estático 

de frequência, com a roda desafogada, actuando conjugadamente com a válvula cilíndrica.  

O escalão de montante do AHBS prevê a instalação de apenas um conversor estático de frequência 

que pode ser utilizado para o arranque de um dos grupos geradores ou dos dois em simultâneo. O 

conversor é alimentado exclusivamente a partir da rede eléctrica, através do transformador principal 

do grupo a lançar, e tem a função de converter a energia eléctrica absorvida da rede com uma tensão 

e frequência diferentes e variáveis. Também pode ser utilizado no arranque dos grupos como 

compensador síncrono. 
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O conversor estático de potência, esquematizado na Figura 3.14, é composto essencialmente por 

equipamento de potência.  

 

Figura 3.14 – Conversor Estático de Frequência 

O equipamento de potência apresenta um transformador trifásico que alimenta, a partir do 

barramento à tensão de produção (à saída do alternador, 15 kV) do grupo que se pretende lançar, 

uma ponte de tirístores (rectificador) que converte a corrente alternada em corrente contínua, filtrada 

por uma indutância de alisamento. Apresenta uma segunda ponte de tirístores (funciona como 

ondulador) que converte a corrente contínua em corrente alternada de frequência variável (entre 0 e 

50 Hz). Para ligação do conversor ao barramento de arranque existe um outro transformador de 

potência trifásico. A frequência é crescente dos 0 até perto dos 50 Hz (a velocidade do motor vai 

aumentado à medida que a frequência aumenta). Este conversor leva o motor até perto da velocidade 

de sincronismo, e no momento do paralelo com a rede, o conversor é desligado e o motor passa a ser 

alimentado exclusivamente a partir da rede.  

Além dos equipamentos de potência, o conversor possui equipamento de comando e controlo, 

protecções e tradutores para medição de tensões, intensidades de corrente, velocidade e posição 

angular do rotor do alternador-motor.  

Os equipamentos referentes ao conversor estático de frequência estão localizados na central 

hidroeléctrica, no piso à cota (178,1).  
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A utilização deste conversor apresenta diversas vantagens como o consumo de energia estar limitado 

durante o arranque (apenas uma parte do consumo de energia nominal do motor síncrono). Como o 

arranque é síncrono não são importantes os binários oscilatórios. O facto de ser estático reflecte um 

aumento da fiabilidade e tem manutenção reduzida. Com um único conversor é possível arrancar 

vários grupos [34]. 

 

3.9.4. Sistema de Regulação de Velocidade 

Antes do gerador ser integrado na rede síncrona é necessário ser sincronizado, ou seja, terão que ser 

garantidas as seguintes condições: 

 A frequência do gerador e a da rede são iguais; 

 A sequência de fases do gerador coincidente com a da tensão da rede; 

 A tensão induzida do gerador e a tensão da rede têm a mesma amplitude e fase; 

O regulador de velocidade tem como objectivo assegurar o equilíbrio entre a potência activa gerada e 

consumida em todo o instante, mantendo constante a frequência da rede a 50 Hz. Exemplificando 

para o modo turbinamento, se a dado instante se der uma solicitação na rede, é necessário garantir 

que os centros de produção correspondam a esse aumento de consumo com mais produção de 

energia. Nesta central hidroeléctrica, o que acontece é que ao abrir as pás do distribuidor para que 

mais água seja turbinada, provoca-se um aumento na velocidade de rotação da turbina que, como 

esta está directamente acoplada ao rotor do alternador, resulta numa maior produção de energia 

eléctrica. No entanto, este processo não ocorre instantaneamente. Um aumento ou diminuição da 

carga solicitada acarreta uma variação da velocidade angular, e por conseguinte, uma diminuição ou 

um aumento de frequência, respectivamente [35]. 

Cada grupo gerador precisa de um regulador de velocidade para assegurar localmente o controlo 

primário de frequência. O regulador mede a velocidade de rotação do grupo, compara-a com o valor 

de referência e actua sobre o distribuidor que faz variar a potência mecânica e, por conseguinte, a 

potência activa fornecida pelo gerador.  

A escolha do regulador de velocidade foi baseada em critérios tais como a elevada precisão, a 

estabilidade e a rapidez. Estes critérios determinaram um regulador electrónico digital, do tipo electro-

hidráulico, com malhas de regulação PID (proporcional, integral e derivativo). Foi concebido para 

permitir o arranque e a paragem automática dos grupos e o seu comando e controlo à distância, 

garantir um funcionamento estável dos grupos em condições normais de exploração mantendo 

sempre os valores da frequência dentro dos limites de funcionamento admissíveis. Cada regulador de 

velocidade é responsável pelas seguintes funções: 
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 Regulação da velocidade em vazio; 

 Regulação da potência activa; 

 Regulação da abertura do distribuidor; 

 Limitação da potência activa a um valor pré-fixado; 

 Limitação da abertura do distribuidor a um valor ajustável; 

Os equipamentos do sistema de regulação de velocidade encontram-se à cota (113,5). 

 

3.9.5. Sistema de Excitação e de Regulação de Tensão 

O gerador síncrono requer um sistema de excitação que fornece uma corrente contínua ao 

enrolamento de excitação, bobinado no rotor, que cria o campo magnético no entreferro.  

Cada alternador-motor é dotado do seu sistema de excitação para permitir regular directamente a 

corrente de excitação de modo a obter-se um funcionamento estável dos grupos em condições 

normais de exploração, com boa qualidade de resposta face a pequenas perturbações vindas do 

exterior, mantendo os alternadores-motores dentro de limites admissíveis de funcionamento, bem 

como o restabelecimento das condições normais de funcionamento em resposta a grandes 

perturbações. De forma a manter constante a tensão de produção do alternador-motor face às 

solicitações de carga, é necessário um regulador de tensão para cada grupo gerador.  

Cada sistema de excitação a instalar é do tipo estático e composto por um regulador de tensão do 

tipo digital dotado de funções de comando e controlo, entre as quais os estabilizadores de sistema de 

potência, denominado por Power System Stabilizer (PSS). Estes sistemas permitem amortecer 

oscilações de potência do rotor através do controlo da excitação. Os sistemas de excitação estão 

adequados às exigências de excitação impostas pelos diversos modos e regimes de funcionamento 

do grupo e podem assegurar as seguintes funções: 

 Regulação da tensão de produção; 

 Regulação da corrente de excitação; 

 Elaboração dos valores fixos de referência utilizados no arranque em bomba; 

 Sobreexcitação dos grupos perante quedas significativas e bruscas da tensão de produção, 

evitando a perda de sincronismo; 

 Desexcitação rápida em caso de supressão brusca de carga, por forma a limitar a consequente 

sobreelevação da tensão aos valores de segurança fixados; 

 Estabilizador de potência; 

O sistema de excitação é composto, essencialmente, por um transformador de potência trifásico, a 

instalar à cota (122,1), e por um conversor de tirístores. A corrente de excitação é fornecida pelo 
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próprio gerador à tensão de produção (15 kV). O transformador de potência trifásico alimenta o 

rectificador a partir do barramento de produção. O regulador detecta o nível de tensão à saída do 

gerador e alimenta o rotor com corrente contínua, necessária para manter constante a tensão aos 

terminais, para qualquer carga ou factor de potência. Compara esse valor de saída com o valor de 

referência (15 kV) e o erro é amplificado (a medição é efectuada através de transformadores de 

intensidade e de tensão, não representados, à saída do gerador). Ao regulador podem ser aplicadas 

entradas auxiliares, como o PSS, destinadas a melhorar o desempenho do gerador em regime 

transitório, mediante o amortecimento das oscilações do rotor resultantes de desequilíbrios entre as 

potências mecânica e eléctrica. O processo descrito está esquematizado na figura 3.15 [35]. 

 

Figura 3.15 – Sistema de Excitação e de Regulação de Tensão 

Este sistema de excitação estático apresenta vantagens para a aplicação em centrais hidroeléctricas 

pois o facto de actuar directamente no rotor faz com que a resposta na regulação seja extremamente 

rápida (não tem mecanismos intermediários como excitatriz de corrente contínua, usado num 

passado longínquo). Aumenta a capacidade de controlo de oscilações, bem como facilita a aquisição 

de dados para o sistema de protecção e supervisão. A manutenção pode ser efectuada com a 

máquina em funcionamento [36]. 

 

3.10. Subestação Exterior 

A subestação exterior de 220 kV do escalão de montante do AHBS situa-se numa única plataforma à 

cota (189,5), adjacente ao edifício da central, do lado da encosta, obtida à custa de uma grande 

escavação. Esta subestação tem como funções injectar na rede de 220 kV a potência produzida nos 

grupos, no modo turbinamento, e absorver a energia da rede para alimentar os grupos durante o 

funcionamento no modo bombagem. 

Nesta subestação estão presentes aparelhagens (painéis de grupo), ligações (painel de linha) e 

estruturas metálicas (barramento de conjugação), entre os quais se destacam: 
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 Transformadores principais; 

 Disjuntores de grupo e de linha; 

 Seccionadores; 

 Descarregador de sobretensões; 

 Transformadores de medida – transformadores de intensidade e transformadores de tensão; 

 Cabo de guarda; 

 Linha para o Pocinho e de reserva; 

 Barramento de conjugação e de interligação; 

Os transformadores principais ligam, através dos respectivos painéis de grupo a 220 kV, a um 

barramento de conjugação e este a uma linha aérea de 220 kV que faz a interligação da subestação 

de montante do AHBS à subestação do Pocinho. A interligação entre painéis de grupo e o painel de 

linha é feita através de um barramento de interligação a 220 kV. A aparelhagem de corte e manobra 

deve suportar tensões elevadas nas piores condições de chuva e poluição. 

A Figura 3.16 representa a planta geral da subestação exterior com um corte transversal pelos 

equipamentos dos painéis de grupo.  

 

Figura 3.16 – Planta Geral da Subestação com Corte Transversal sobre os Painéis de Grupo [29] 
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Transformadores Principais 

Os transformadores principais (ou de grupo) encontram-se junto à torre da chegada dos barramentos 

à tensão de produção (15 kV) que fazem a ligação do grupo ao transformador. Estes transformadores 

são trifásicos (2 x 90 MVA), em banho de óleo, de arrefecimento ONAF (denominado de “líquido com 

ventilação forçada”), para montagem exterior. O enrolamento de MT (15 kV) está ligado em triângulo 

e o enrolamento de MAT (220 kV) está ligado em estrela com o neutro acessível para ligação à terra. 

O grupo de ligações é representado por YNd.  

Em modo turbinamento, estes transformadores são capazes de elevar a tensão de produção à saída 

do alternador de 15 kV para 220 kV para depois ser transportada nas linhas de MAT. Ao elevar a 

tensão, evita-se a perda de energia ao longo do transporte.  

No modo bombagem, o sentido é inverso, ou seja, a energia eléctrica (poderá ser aproveitada a 

produção eólica excedentária no período da noite) percorre as linhas de transporte até chegar aos 

transformadores principais que rebaixa a tensão de 220 kV para os 15 kV.  

Para protecção dos transformadores trifásicos principais estão instalados em cada uma das fases 

descarregadores de sobretensões unipolares. Este equipamento assegura a protecção em relação a 

sobretensões. Por exemplo, a quando de uma descarga atmosférica directamente nas linhas de AT, o 

equipamento vai “descarregar a corrente” para o circuito de terra. O material associado é o óxido de 

zinco e são equipados com contadores individuais de descargas e com limitadores de pressão.  

 

Disjuntores  

O disjuntor é o dispositivo electromecânico que protege os circuitos contra sobreintensidades (curto 

circuitos ou sobrecargas). O disjuntor interrompe o circuito eléctrico numa câmara de corte (possui 

como material isolante o gás hexafluoreto de enxofre (SF6)), antes que os efeitos térmicos e 

mecânicos se possam tornar perigosos. Tendo em conta o tipo de exploração da central, com 

variações diárias no modo de funcionamento dos grupos, exige-se dos disjuntores uma elevada 

fiabilidade mecânica. Os disjuntores a instalar são de 220 kV cada [36]. 

 

Seccionadores  

O seccionador é o equipamento de corte visível mas que não possui poder de corte em carga, usado 

para isolar os restantes equipamentos da subestação em caso de manutenção. O corte visível é 

importante e fundamental na segurança de pessoas. É um dispositivo de manobra que assegura, na 

posição aberta, uma distância de isolamento que satisfaz requisitos de segurança especificados. Os 

seccionadores a instalar são de 220 kV cada [36]. 



 
 

56 

 

Transformadores de Medida 

Nesta subestação existem transformadores de medida: transformadores de intensidade e 

transformadores de corrente. Como não é possível uma ligação directa à aparelhagem de medida, 

devido aos elevados valores de tensão e corrente, o que a tornaria perigosa, então surgem estes 

transformadores que reduzem as grandezas para valores convenientes (muito reduzidos) adaptados 

à aparelhagem de medida.  

Para medir a corrente, recorre-se ao transformador de intensidade que transforma a corrente que 

circula no enrolamento primário numa corrente induzida no circuito secundário (proporcional ao 

primário mas muito reduzida). A leitura é feita, em segurança, no enrolamento secundário (dará a 

relação da corrente que passa nesse circuito num dado instante).  

Por sua vez, o transformador de tensão reduz a tensão do enrolamento primário para valores 

reduzidos para que a leitura da tensão seja possível, para valores convenientes e seguros, a partir do 

enrolamento secundário (indicará a relação do valor da tensão aplicada ao primário). Estes 

transformadores são importantes para monitorização da linha e medida [35]. 

 

Cabo de Guarda 

O cabo de guarda existente na subestação tem a função de protecção, conduzindo as correntes para 

a terra para assim não danificarem os restantes equipamentos da subestação. 

 

Linha Eléctrica 

A central do Escalão de Montante do AHBS será, segundo a REN, integrada na Rede Nacional de 

Transporte ao nível de tensão de 220 kV, através de um novo painel de linha a executar na 

subestação do Pocinho. A interligação será estabelecida por uma linha simples de 220 kV com cerca 

de 16,6 km de extensão. A ligação do escalão de montante do AHBS ao Pocinho consta no Plano de 

Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de Electricidade (PDIRT) a realizar 

até 2017 e situado na zona de Trás-os-Montes e eixo do Douro, tal como é identificado na Figura 3.17 

[5]. 
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Figura 3.17 – PDIRT para Trás-os-Montes e Eixo do Douro [5] 

 

3.11. Esquema Unifilar 

O esquema unifilar representa a interligação dos vários elementos eléctricos. A Figura 3.18 mostra o 

esquema de princípio das instalações de corrente alternada que se podem encontrar tanto na central 

hidroeléctrica como na subestação. Destacam-se os alternadores-motores, os sistemas de excitação, 

o conversor estático de frequência, os transformadores principais, as duas linhas (Pocinho e reserva) 

e os dois barramentos (15 kV e 220 kV). Este esquema unifilar foi simplificado pois não estão 

representados, por exemplo, os serviços e quadros auxiliares, bem como os grupos diesel-eléctrico 

da central e da barragem. 
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Figura 3.18 – Esquema Unifilar em Corrente Alternada do Escalão de Montante do AHBS [29] 

Neste esquema, entre cada alternador-motor e o respectivo transformador principal existe um 

seccionador-inversor, que possibilita a modificação da sequência de fases para alimentação dos 

grupos no regime bombagem, e um disjuntor de alternador, utilizado para protecção e para realização 

das operações de paralelo e de saída de rede. Estão também representados vários disjuntores e 

interruptores. Os condensadores existentes servem para fornecer ou absorver potência reactiva. 
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Capítulo 4 

Análise Económica 

Uma análise económica é imprescindível para determinar a viabilidade de qualquer projecto de 

investimento. O pagamento dos custos associados à construção civil e equipamentos hidromecânicos 

e electromecânicos para ambos os escalões do AHBS terão que ser recuperados, essencialmente, 

com a venda de electricidade em ambiente de mercado e com o fornecimento de serviços de sistema.  

 

A aplicação de indicadores económicos permite apoiar a decisão da estrutura accionista em avançar 

com a obra. No entanto, esses critérios matemáticos não podem ser avaliados isolados de uma 

análise qualitativa sobre as linhas de orientação e política estratégica da empresa promotora, de 

modo a compreender a integração deste investimento nesses objectivos. 

4.1. Planeamento  

O investimento no AHBS requer o conhecimento de duas importantes rubricas: pagamentos e 

recebimentos. Os pagamentos/recebimentos surgem programados e distribuídos no tempo ao longo 

da fase de construção e da fase de exploração.  

A figura 4.1. expõe o planeamento adoptado de 2008 até 2027. Contudo, o planeamento não termina 

no ano de 2027 mas sim no ano de 2054. O cálculo das rubricas consideradas no planeamento 

encontra-se discriminado no Anexo A e vai desde 2008 até 2054. Cada uma dessas rubricas será 

objecto de análise nos próximos subcapítulos.   
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Figura 4.1 – Planeamento dos Pagamentos/Recebimentos de 2008 a 2027 

 

Fase de Construção  

A fase de construção do AHBS tem a duração de 6 anos, com início em Agosto/2008 e término em 

Julho/2014. Nesta fase apenas constam pagamentos. 

Os períodos representados na tabela correspondem aproximadamente ao tempo que cada tarefa 

demora a ser executada. Esse tempo de execução corresponde ao prazo definido para efectuar o 

pagamento.  

Todas as tarefas têm início na fase de construção, à excepção da instalação dos equipamentos uma 

vez que é necessário definir os fornecedores e a instalação dos mesmos só é possível quando parte 

das obras de construção civil estiverem completas.  

Para o pagamento de expropriações de terrenos, indemnizações e recursos naturais estipulou-se um 

prazo mais curto, sem os quais os restantes trabalhos dificilmente arrancariam. Os estudos e 

projectos surgem ao longo de toda a fase de construção, bem como a gestão e a fiscalização das 

obras. Os imprevistos para as tarefas acima descritas foram incluídos e foram igualmente distribuídos 

no tempo. Todas estas rubricas encontram-se detalhadas no subcapítulo intitulado de Execução [29]. 

A EDP é ainda obrigada a financiar um Plano Trienal de Investimento e Desenvolvimento pertencente 

ao fundo de compensação do AHBS. Este pagamento tem a duração de três anos (2011 a 2013) [37]. 

Os valores dos pagamentos na fase de construção não estão sujeitos à taxa de inflação. 
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Fase de Exploração 

A fase de exploração corresponde ao tempo de vida útil do empreendimento foi admitido de 40 anos, 

a contar a partir de Agosto/2014 até Julho/2054. 

Enquanto na fase de construção apenas constam pagamentos, a fase de exploração do AHBS 

compreende pagamentos e recebimentos. Relativamente aos pagamentos, contabilizaram-se os 

custos com a O&M e pessoal e com o Fundo Baixo Sabor (3% das receitas líquidas anuais geradas 

pelo Baixo Sabor em mercados de electricidade) [26]. Quanto aos recebimentos, foram estimadas as 

receitas líquidas a obter em mercados de electricidade, as receitas com o fornecimento de serviços 

de sistema e ainda a taxa fixa de incentivo a atribuir pelo Estado Português, designada de garantia de 

potência (apenas durante 10 anos, ou seja, até 2024) [38]. 

De salientar que como a fase de exploração tem início em Agosto/2014, apenas foram contabilizados 

os 5 meses restantes desse ano tanto para o cálculo dos pagamentos como dos recebimentos. 

Na Figura 4.1, apenas estão expostos os pagamentos e recebimentos até 2027, mas os mesmos, à 

excepção da garantia de potência (que termina, como referido, em 2024), prolongam-se até ao fim do 

tempo de vida útil do aproveitamento, ou seja, até Julho/2054. 

Os valores anuais de cada parcela na fase de exploração são sujeitos à taxa de inflação em vigor, 

embora se reconheça que, na realidade, o preço da energia eléctrica na produção não evolui 

proporcionalmente com a inflação. A taxa de inflação adoptada foi fixada em 2,6% e corresponde à 

média ponderada arredondada à décima da taxa de inflação em Portugal em 2010 (1,4%) e 2011 

(3,7%) [39]. 
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4.2.     Pagamentos 

Os pagamentos surgem nas fases de construção e exploração. Para tal, contam-se com os custos 

incorridos com a execução do empreendimento, com os custos de O&M e pessoal e ainda com o 

financiamento das medidas de compensação às zonas afectadas, designado de Fundo Baixo Sabor. 

 

4.2.1. Execução 

A estimativa orçamental dos dois escalões do AHBS reflecte os pagamentos repartidos durante a 

fase de construção, divulgada no Projecto do AHBS disponibilizado pela EDP Produção (embora 

ligeiramente alterado) que data de Junho/2005 [29]. 

Na fase de construção, consideram-se os custos inerentes às expropriações de terrenos nas zonas 

envolventes, às indemnizações relativas aos bens patrimoniais nas zonas afectadas e às medidas de 

carácter ambiental.  

Os custos referentes à construção civil e aos equipamentos na fase de construção estão repartidos, 

pois apresentam valores e períodos de vida útil diferentes. 

As obras de construção civil incorporam as instalações auxiliares, as derivações provisórias, as vias 

de comunicação, as instalações principais, as barragens, os órgãos de segurança hidráulica e os 

órgãos de exploração. Os custos com os equipamentos electromecânicos e hidromecânicos para as 

estruturas atrás referidas e todas as instalações necessárias estão contabilizados numa rubrica à 

parte, no qual também se inclui a ligação à rede eléctrica.  

Os custos com as equipas de gestão e fiscalização das empreitadas e fornecimentos, bem como da 

mão-de-obra também estão incluídos. Os vários estudos e projectos na fase de construção idem. 

Dada a probabilidade de ocorrência de imprevistos, a EDP formulou ainda uma rubrica para cobrir 

eventuais custos adicionais. 

Tendo em conta as observações anteriores, o orçamento total previsto para os dois escalões do 

AHBS é de 331 418 k€. A estimativa orçamental está detalhada na Tabela 4.1.  
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Tabela 4.1 – Estimativa Orçamental do AHBS [29] 

 

 
  Escalão de Montante [k€] Escalão de Jusante [k€] 

1 Terrenos, Recursos Naturais e Indemnizações     21 491     3 305 

2 Instalações Auxiliares Não Específicas     19 447     4 813 

 
2.1. Derivação Provisória   2 904     948   

 
2.1.1. Túnel 2 526 

 
  682 

 
  

 
2.1.2. Ensecadeiras 378 

 
  266 

 
  

 
2.2. Vias de Comunicação   16 543   

 
3 865   

 
2.2.1. Acessos 6 479 

 
  3 490 

 
  

  2.2.2. Restabelecimentos 10 064     375     

3 Instalações Principais – Obras     101 317     36 178 

 
3.1. Barragem e Órgãos de Descarga   73 656   

 
17 744   

 
3.1.1 Barragem, Descarregador de Cheias e Descarga de Fundo 57 718 

 
  12 446 

 
  

 
3.1.2. Bacia de Protecção a Jusante 7 318 

 
  3 493 

 
  

 
3.1.3. Tratamento da Fundação, Injecção de Juntas e Aparelhagem de 

Observação 
8 620 

 
  1 805 

 
  

 
3.2. Circuitos Hidráulicos   12 286   

 
5 523   

 
3.2.1. Tomadas de Água 1 986 

 
  1 812 

 
  

 
3.2.2. Galerias em Carga 3 678 

 
  1 115 

 
  

 
3.2.3. Galerias de Restituição 602 

 
  877 

 
  

 
3.2.4. Bocais de Restituição 6 020 

 
  1 719 

 
  

 
3.3 Central, Subestação e Posto de Seccionamento   15 303   

 
9 035   

 
3.3.1. Central e Obras Anexas 13 121 

 
  7 756 

 
  

 
3.3.2. Galeria de Acesso e Ataque à Central 1 466 

 
  894 

 
  

 
3.3.3. Subestação e Posto de Seccionamento 716 

 
  385 

 
  

  3.4. Obras a Jusante   72     3 876   

4 Instalações Principais – Equipamentos     58 270     36 650 

 
4.1. Barragem e Órgãos de Descarga   5 720   

 
3 970   

 
4.1.1. Descarregadores de Cheias de Superfície 3 635 

 
  3 290 

 
  

 
4.1.2. Descarga de Fundo 2 085 

 
  680 

 
  

 
4.2. Circuitos Hidráulicos   4 900   

 
3 345   

 
4.2.1. Tomada de Água 2 235 

 
  1 545 

 
  

 
4.2.2. Blindagens 1 370 

 
  540 

 
  

 
4.2.3. Restituição 1 295 

 
  1 260 

 
  

 
4.3. Central e Subestação   44 400   

 
28 375   

 
4.3.1. Turbinas-Bombas e Válvulas 20 250 

 
  13 675 

 
  

 
4.3.2. Alternadores-Motores e Sistema de Arranque 12 720     8 830 

 
  

 
4.3.3. Instalação de Emissão de Energia e Interligação 6 150 

 
  2 110 

 
  

 
4.3.4. Instalação de Comando e Controlo 1 750 

 
  1 250 

 
  

 
4.3.5. Instalação dos Serviços Auxiliares Gerais e de Segurança 3 530 

 
  2 510 

 
  

 
4.4. Outros   3 250   

 
960   

 
4.4.1. Linha de Ligação à Subestação do Pocinho 2 500 

 
  600 

 
  

  4.4.2. Painel de Linha na Subestação do Pocinho 750     360     

5 Estudos e Projectos     10 284     5 087 

6 Gestão e Fiscalização     16 194     6 208 

7 Imprevistos (5% de (1+2+3) + 3% de 4)     8 861     3 313 

 
Total 

  
235 864 

  
95 554 
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4.2.2. O&M e Pessoal 

Durante a fase de exploração do empreendimento do AHBS, há custos associados à operação e 

manutenção (O&M) que não podem ser desprezados. Tendo como base a metodologia aplicada no 

PNBEPH, os encargos com a operação e manutenção anuais estimam-se em 0,5% dos custos de 

investimento na construção civil (identificado na Tabela 4.1 por Instalações Principais – Obras) e 

1,5% dos custos com os equipamentos hidromecânicos e electromecânicos (identificado na Tabela 

4.1 por Instalações Principais – Equipamentos). Relativamente aos encargos com o pessoal, define-

se um custo anual equivalente a 0,2% com base no total da estimativa orçamental [12]. 

Para o ano de referência, os custos têm a seguinte distribuição: 

 Operação e Manutenção: 2 111 k€ 

 Pessoal: 663 k€ 

A soma das duas parcelas calculadas perfaz um total de 2 774 k€. 

O ano de referência é o ano de 2014. No entanto, como a fase de exploração tem início em 

Agosto/2014, os valores acima calculados para 2014 correspondem a apenas 5 meses desse ano de 

referência. Os valores para os anos seguintes são actualizados à taxa de inflação em vigor a partir do 

ano de referência. 

 

4.2.3. Fundo Baixo Sabor 

Como contrapartida pela construção do AHBS, definido na Declaração de Impacte Ambiental, o 

proponente, a EDP, é obrigado a contribuir anualmente para a constituição de um fundo financeiro, 

designado de Fundo Baixo Sabor. O objectivo deste fundo visa “garantir a existência de iniciativas de 

desenvolvimento sustentável com base na valorização ambiental dos recursos naturais e patrimoniais 

da região, numa óptica de riqueza e de fomento de dinâmicas cívicas e de bem-estar social” [37]. 

Para a fase de construção, o Fundo Baixo Sabor apresenta um Plano Trienal de Investimento e 

Desenvolvimento 2011-2013, elaborado em Julho/2011, onde estão expressas as condições gerais 

de acesso ao financiamento para os seguintes eixos estratégicos de intervenção: valorização da 

paisagem, dos recursos naturais e patrimoniais; fomento da base económica regional e local; 

promoção da capacitação e bem-estar das populações; e o desenvolvimento do turismo sustentável. 

A EDP, como entidade promotora do empreendimento, para o período de 2011 a 2013, fica 

encarregue de financiar um total de 1 340 k€. Para efeito de cálculo neste trabalho, o valor é 

igualmente dividido pelos 3 anos. 

Ao longo da fase de exploração, de acordo com o previamente definido na Declaração de Impacte 

Ambiental, o “proponente fica obrigado a contribuir para a constituição do fundo financeiro, que 
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deverá ser por este dotado anualmente com uma verba calculada na base de 3% do valor líquido 

anual médio de produção do empreendimento.” [26]. No caso concreto deste trabalho, para cada ano 

pertencente à fase de exploração, o valor do Fundo Baixo Sabor a atribuir pela EDP tem como base 

os 3% sobre a estimativa das receitas líquidas geradas pelos dois escalões do AHBS em mercados 

de electricidade. Essas receitas líquidas serão calculadas no subcapítulo seguinte intitulado 

Mercados de Electricidade. 

 

4.3. Recebimentos 

Os recebimentos do AHBS surgem na fase de exploração. Para tal, conta-se com a remuneração em 

mercado de electricidade com a venda da energia eléctrica produzida, com os serviços de sistema 

que pode fornecer ao gestor técnico e ainda com a garantia de potência. 

 

4.3.1. Mercados de Electricidade 

A venda de energia eléctrica em Portugal é transaccionada em mercados de electricidade 

competitivos, mais concretamente no Mercado Ibérico de Electricidade (MIBEL).  

A remuneração do AHBS em ambiente de mercados de electricidade competitivos é estimada com o 

recurso a um programa desenvolvido na dissertação de mestrado do Engenheiro José Carlos Sousa. 

O programa permitiu também quantificar o impacto adicional que o AHBS causa numa cascata similar 

ao Douro Nacional, para o estádio de 2020.  

 

4.3.1.1. Breve Descrição sobre o Funcionamento do MIBEL  

A produção de energia eléctrica é uma actividade liberalizada, inteiramente aberta à concorrência, 

onde os agentes produtores oferecem a sua energia no mercado livre ou celebram contratos 

bilaterais directamente com os distribuidores e/ou comercializadores. Em regime de mercado, a 

actividade de produção está associada a um mercado grossista, em que os agentes presentes na 

produção asseguram a colocação da mesma para satisfazer os consumos previstos dos agentes 

comerciais.  

Desde Julho de 2007 que Portugal e Espanha cooperam num Mercado Ibérico de Electricidade 

(MIBEL). No MIBEL concorrem todos os agentes ibéricos em PRO e todos os agentes em PRE 

espanhóis. A PRE portuguesa não entra no MIBEL, é abrangida por um regime jurídico próprio e 

compensada através de uma tarifa fixa, havendo obrigação de compra por parte do comercializador 

de último recurso [40]. 
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O MIBEL funciona como um modelo misto com a coexistência de um pool simétrico e voluntário com 

a contratação bilateral. O pool engloba o mercado diário e intradiário, gerido pelo Pólo Espanhol do 

Operador de Mercado Ibérico – OMEL. De todos os mercados referidos no MIBEL, é no mercado 

diário que se transacciona maior quantidade de energia eléctrica (80 a 90% do total) [41]. 

O mercado diário caracteriza-se por uma plataforma onde se transaccionam propostas de compra e 

venda de energia eléctrica para cada uma das 24 horas do dia seguinte ao da negociação. Os vários 

agentes produtores presentes no MIBEL oferecem uma dada quantidade de energia eléctrica a um 

preço marginal. Estas ofertas são agregadas e ordenadas de forma ascendente, formando a curva de 

oferta. As ofertas têm que satisfazer a curva da procura que se constrói de forma decrescente, 

dependendo essencialmente das necessidades de consumo previstas e da bombagem. A intercepção 

das duas curvas em cada hora fornece o preço de equilíbrio único (preço marginal do sistema) e a 

quantidade de energia a transaccionar. Todos os produtores, independentemente da tecnologia de 

produção, são pagos ao preço de equilíbrio e todos os compradores pagam a esse preço. Desse 

modo, conseguem recuperar parte dos custos variáveis (na maior parte dos casos, a totalidade) 

nessa hora e ainda, de preferência, parte dos custos fixos. Os produtores que ofereceram acima do 

preço de equilíbrio e as propostas de compra abaixo desse preço não são despachados em mercado. 

O gráfico 4.1. ilustra as curvas agregadas da oferta e de procura para uma determinada hora do dia 

seguinte e o preço único a que será vendida e comprada a energia eléctrica. 

 

Gráfico 4.1 – Funcionamento do Mercado Diário para uma Determinada Hora [40] 

Relativamente à formação da curva da oferta, os centros produtores hídricos a fio-de-água costumam 

surgir na zona baixa. Na presença de um cenário hidrológico húmido, o preço marginal oferecido é 

mesmo próximo de zero. Por sua vez, as centrais hídricas com albufeira, como têm capacidade de 

armazenamento, conseguem gerir melhor os volumes de água que retêm e esperam um custo de 

oportunidade mais elevado em mercado, daí que surjam na zona alta. Na zona intermédia surgem 

predominantemente as centrais térmicas. Em teoria, o preço que as centrais térmicas oferecem em 

mercado deve reflectir os custos variáveis com a importação das matérias-primas e com as 

penalizações pela libertação de emissões de CO2 durante a produção (mais elevadas nas centrais a 

carvão do que nas de centrais a gás natural).  
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A curva da procura resulta da acção dos comercializadores tanto para fornecimentos regulados como 

para fornecimentos em mercado livre, destinando-se ao abastecimento energético aos consumidores 

finais. A energia eléctrica necessária para o processo de bombagem nas centrais hídricas reversíveis 

também surge na curva da procura numa zona média/baixa.  

Embora os produtores da PRE nacional não sejam agentes no MIBEL, estes acabam por influenciar 

indirectamente o mercado. De acordo com as previsões para o dia seguinte, a energia eólica a 

comercializar directamente pelo comercializador de último recurso irá reduzir a quantidade de energia 

a transaccionar em mercado.  

O Gráfico 4.2 espelha a evolução do preço médio mensal em mercado diário desde o início do MIBEL 

até Janeiro/2011. O registo evidencia uma grande volatilidade do preço de equilíbrio ao longo dos 

anos, fruto dos inconstantes preços dos combustíveis, dos factores climatéricos (hidraulicidade e 

eolicidade), da estrutura do parque electroprodutor e do diagrama da procura. Também se denota 

que nem sempre os preços em Portugal e Espanha são coincidentes, principalmente nos primeiros 6 

meses de operação do MIBEL. Esta situação ocorre quando o trânsito nas linhas de interligação entre 

os dois países excede a sua capacidade. As duas áreas de mercado são tratadas em separado com 

curvas agregadas de procura e oferta distintas (mecanismo de market splitting), o que resulta em 

preços específicos para cada país [42]. 

 

Gráfico 4.2 – Preço Médio Mensal em Mercado Diário do MIBEL de Janeiro/2007 a Janeiro/2011 [43] 

O mercado intradiário é considerado um mercado de ajustes e complementar em relação ao mercado 

diário. Permite alterar parte da programação em mercado diário para que a quantidade de energia 

eléctrica a transaccionar seja mais precisa e próxima do equilíbrio entre a oferta e a procura. O 

mercado estrutura-se em seis sessões diárias que funcionam de quatro em quatro horas e a 

quantidade de energia é negociada a um novo preço para uma determinada hora. A metodologia de 

cálculo e o grau de transparência são idênticos aos que caracterizam o mercado diário. 
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No mercado a prazo, gerido pelo Pólo Português do Operador de Mercado Ibérico – OMIP, é possível 

estabelecer compromissos de compra e venda de energia eléctrica para um determinado horizonte 

temporal fixo e pré-definido (semana, mês, trimestre e ano).  

Enquanto nos mercados anteriormente descritos os agentes não são identificados entre si, os 

contratos bilaterais permitem uma livre comercialização de energia eléctrica directamente entre 

produtores e distribuidores e/ou comercializadores para vários horizontes temporais, desde que 

tecnicamente viáveis. 

 

4.3.1.2. Estimativa de Remuneração 

O programa desenvolvido na dissertação de mestrado “Estimativa da Remuneração de Centrais 

Hídricas em Mercados de Electricidade”, de Setembro/2007, da autoria do Engenheiro José Carlos 

Sousa, é utilizado neste trabalho por se tratar de uma importante ferramenta de apoio à avaliação de 

novas centrais hídricas [44]. 

O recurso a este programa permite estimar a remuneração anual em mercado spot prevista para o 

estádio de 2020 das centrais hídricas dispostas numa cascata similar ao Douro Nacional (inclui os 

dois escalões do AHBS), através da optimização da produção de electricidade em ambiente de 

mercado: minimização dos custos com a compra de electricidade (apenas possível nas centrais 

dotadas de equipamento de bombagem) e maximização dos lucros com a venda de electricidade.  

 

i) Breve Descrição do Programa Utilizado 

O programa permite quantificar a valorização que os aproveitamentos hidroeléctricos da cascata do 

Douro Nacional esperam obter em ambiente de mercado ao efectuar uma gestão operacional do 

recurso água disponível nas albufeiras. A estratégia do programa passa por colocar a potência de 

turbinamento nas horas de preços mais elevados e realizar a bombagem nas horas de preços mais 

baixos, desde que as restrições operacionais intrínsecas a cada central não impeçam. Para que a 

bombagem seja economicamente viável, o custo de bombar um determinado volume de água tem 

que ser recuperado turbinando esse volume a um preço que, no mínimo, cubra esse custo. 

Este programa apresenta algumas considerações essenciais a destacar: 

 Agentes hídricos são price-takers 

Neste modelo, a evolução do mercado é um dado de entrada e considerado estático. O mercado não 

será alterado ao longo da simulação nem influenciado por propostas de compra/venda por parte de 

qualquer agente produtor hídrico. No MIBEL, o preço marginal oferecido pelos agentes de mercado 

influenciam directamente a curva da oferta e, por conseguinte, o preço de equilíbrio de fecho de 
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mercado, mas o programa não faz reflectir esse facto e mantém os preços de mercado inalterados. 

Os agentes produtores hídricos são designados por price-takers. 

 Interligação em cascata 

O programa permite considerar a interdependência dos vários escalões existentes na cascata do 

Douro. Interligados desta forma, os escalões situados imediatamente a jusante são influenciados não 

pelas afluências que incidem sobre as albufeiras como também pelos volumes de água turbinados ou 

descarregados. A situação da subida do nível de jusante da albufeira por acção de turbinamento e 

por acção de descarregamento foram ignoradas e assumidas constante. Por uma questão de 

simplificação, foi também ignorado o fenómeno de evotranspiração.  

 Relação não linear entre potência, queda e caudal 

A potência gerada é sensível e dependente da queda e do caudal. Se ocorrer uma diminuição dos 

volumes de água existentes na albufeira a queda será menor, pelo que o caudal também será menor 

e grupos geradores fornecerão energia à rede a uma potência inferior à nominal. No entanto, estas 

relações entre si não obedecem a critérios lineares e são consideradas no programa. Também as 

relações no modo bombagem são igualmente não lineares e foram tidas em consideração. 

 Restrições de operação 

As restrições de operação correspondem às características das centrais hídricas, nomeadamente os 

níveis mínimos e máximos de exploração das albufeiras, os volumes de água existentes, a potência 

instalada, os caudais de turbinamento, bombagem e descarregados, as quedas/alturas e os caudais 

ecológicos. Uma central hidroeléctrica só produzirá energia eléctrica se na albufeira os volumes de 

água armazenados estiverem compreendidos entre os níveis máximos e mínimos de exploração. Se 

exceder o nível máximo, a central descarregará. 

 

ii) Dados de Entrada 

Os dados de entrada utilizados no programa são: as características das centrais hídricas da cascata 

do Douro Nacional Adaptado (DNA), as afluências às albufeiras da cascata e os cenários de preços 

de mercado. 

Os escalões incluídos no DNA encontram-se dispostos em cascata, interligados entre si e são os que 

actualmente pertencem ao troço nacional do Douro e os que ainda estão em construção, como o 

Baixo Sabor (escalão de montante e escalão de jusante) e Foz-Tua, todos eles propriedade da EDP. 

A designada cascata do DNA apresenta a seguinte configuração esquematizada na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Configuração da Cascata do Douro Nacional Adaptado 

Na cascata do DNA não foram contabilizados os aproveitamentos hidroeléctricos com potência 

instalada inferior a 30 MW, nem os aproveitamentos situados no troço internacional do Douro bem 

como aqueles que se prevêem concluídos até 2016, a instalar no rio Tâmega. Também não foi 

considerado o aproveitamento de Vilar-Tabuaço por este apresentar uma produtibilidade média anual 

pouco significativa e por não se situar no troço principal do rio Douro. A inclusão deste escalão não 

justificava o aumento da complexidade do programa. 

Para cada um dos escalões do Douro Nacional Adaptado, as principais características que 

correspondem às restrições de operação apresentam-se na Tabela 4.2 [24]. 

 

Potência 
Máxima 

Turbina [MW] 

Potência 
Máxima 

Bomba [MW] 

Nível 
Máximo de 

Cheia (m) 

Nível 
Mínimo de 

Exploração 
(m) 

Volume 
Útil 

[hm
3
] 

Queda 
Nominal 

[m] 

Caudal 
Nominal 

Turbina 
[m/s

3
] 

 
Caudal 

Nominal 

Bomba [m/s
3
] 

 

A 186,0 - 125,50 124,00 12,00 20,5 1077 - 

B 141,0 140,6 234,00 227,41 178,00 94,0 170 135,0 

C 31,0 31,0 138,14 129,97 13,00 30,0 120 85,0 

D 240,0 
 

105,00 103,50 12,00 30,5 900 - 

E 248,5 181,0 170,00 167,00 11,93 121,0 310 165,4 

F 180,0 - 73,50 72,00 13,00 27,0 744 - 

G 201,0 - 46,50 45,00 16,00 33,3 705 - 

H 133,9 128,0 62,00 58,00 21,82 51,5 320 279,0 

I 117,1 . 13,21 12,01 16,00 10,6 1350 - 

Tabela 4.2 – Características das Centrais Hídricas do Douro Nacional Adaptado 

As afluências foram gentilmente disponibilizadas pela EDP Produção e são referentes aos 

aproveitamentos atrás mencionados, baseadas em resultados históricos mensais dos regimes 
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hidrológicos relativos a 40 anos (1966-2005) e não em previsões. As afluências mensais foram 

convertidas para horas pois o programa é horário. 

O modelo de cálculo automático da EDP Produção, designado por VALORAGUA, simulou para o 

estádio de 2020 o comportamento expectável do MIBEL em mercado spot, através da interacção e 

competitividade entre as várias tecnologias presentes nesse ambiente de mercado. Da simulação 

resultaram 40 cenários de preços de mercado anuais, concordante com cada ano do histórico de 

afluências. Cada cenário de preços é horário. 

O preço médio anual de mercado que resultou dessa simulação foi de 72,68 €/MWh. Este valor é 

utilizado como dado de referência para conhecer a valorização das centrais hídricas. Pode ser 

interpretado como um pouco optimista, em comparação com os valores actuais do MIBEL. Contudo, 

este cenário de 2020 traduz um preço de CO2 mais elevado, bem como do gás natural, o que 

inflacionou o preço de mercado obtido da simulação VALORAGUA.  

Outra possível alternativa consistia em determinar um ano médio baseado em dados históricos do 

MIBEL. Essa aproximação levaria a um erro maior uma vez que os preços praticados no MIBEL têm a 

vindo a revelar-se bastante oscilatórios e a amostra ainda é pequena. 

Caso se tivesse optado por um único cenário de preços que resultasse do MIBEL, não seria possível 

a correlação entre o histórico de afluências e o histórico do MIBEL a elaborar pelo programa uma vez 

que os registos disponíveis estão desfasados no tempo (os últimos registos de afluências datam de 

2005 e os primeiros registos do MIBEL datam de 2007). 

 

iii) Metodologia da Simulação 

O programa elabora a correlação entre o histórico de afluências e os cenários de preços de mercado 

obtidos do VALORAGUA, ou seja, cada hora do histórico de afluências é correlacionada com a hora 

correspondente ao cenário de preços de mercado. Este processo é também designado por média de 

regimes. 

A simulação do programa é efectuada para dois casos: para uma cascata DNA sem os dois escalões 

do AHBS (designada “sem o Baixo Sabor”) e para uma cascata DNA com os dois escalões do AHBS 

(designada “com o Baixo Sabor”). 

A simulação devolve, para cada hora da simulação (350 400 horas no total, pois são 40 anos), as 

energias médias produtíveis e consumíveis em bombagem, os volumes médios turbinados, 

bombados e descarregados e a respectiva valorização para cada escalão da cascata do DNA. 

A Figura 4.3 esquematiza a metodologia de simulação descrita “com o Baixo Sabor”, para cada hora, 

ressalvando que os resultados de saída são para todos os escalões presentes na cascata do DNA e 

não apenas para o escalão B (Baixo Sabor Montante) representado. 
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Figura 4.3 – Esquema da Metodologia de Simulação “com o Baixo Sabor” para cada hora 

Outra alternativa para a simulação seria elaborar um ano médio de afluências a partir do histórico de 

40 anos de afluências. Esse ano médio teria que ser convertido para horas. Cada hora desse ano 

médio seria correlacionada com cada hora dos 40 anos de cenários de preços do VALORAGUA. No 

entanto, esta aproximação carecia de um erro maior, pois tal situação significava que as centrais 

teriam uma produção anual correspondente a essas afluências, o que na prática não acontece. As 

afluências são imprevisíveis mas apresentam-se geralmente concentradas nos períodos de Inverno. 

Utilizar esta metodologia significaria que o aproveitamento nunca descarregaria, pois considerava-se 

que existia sempre capacidade de armazenamento na albufeira para aportar as afluências. Na 

realidade, nesses períodos de Inverno, parte da água proveniente das chuvas tem que ser 

descarregada porque as albufeiras dispõem de capacidades finitas. Essa água descarregada vai 

influenciar directamente o volume da albufeira que se situa imediatamente a jusante, que depois 

optará por turbinar ou descarregar [44]. 

 

iv)  Tratamento dos Dados de Saída 

Conforme referido, os dados de saída correspondem à valorização que cada central pode obter 

relativamente ao preço médio anual de mercado, à energia produzida e consumida e aos volumes 

turbinados, bombados e descarregados. 

Para a simulação “com o Baixo Sabor”, relativamente à valorização, energia produzida e consumida 

do escalão B (Baixo Sabor Montante), o Gráfico 4.3 mostra 48 horas da simulação (entre a 3821ª e a 

3869ª hora de simulação). O objectivo de optimização das centrais foi conseguido nesse período: 

produção de electricidade predominantemente nas horas acima do preço médio anual de mercado 
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(maximização dos lucros) e bombagem nas horas abaixo do preço médio anual de mercado 

(minimização de custos). 

 

Gráfico 4.3 – Representação do Resultado da Simulação “com Baixo Sabor” para 48h 

Para tratar de todos os dados de saída da simulação, os resultados horários obtidos foram 

convertidos em resultados anuais. 

Assim, obtiveram-se 40 resultados anuais “sem o Baixo Sabor” e 40 resultados anuais “com o Baixo 

Sabor”. Para cada caso, a média dos 40 resultados anuais obtidos resultou no designado Ano Normal 

para análise, que corresponde ao esperado ano de 2020. 

A energia média produzida num Ano Normal por um determinado escalão (neste caso, o escalão B) 

pode ser expressa por (4.1). Aos restantes dados de saída é aplicado o mesmo método. 

                                                             
∑                          

      

           
           (4.1) 

Como a produtibilidade de uma central hídrica e a respectiva valorização variam com o regime 

hidrológico foi elaborada uma análise de sensibilidade para dois casos extremos de hidraulicidade, 

“sem o Baixo Sabor” e “com o Baixo Sabor”. De entre os 40 resultados anuais obtidos foram 

seleccionados os casos extremos que correspondem aos 3 anos mais húmidos e os 3 anos mais 

secos. A média desses 3 resultados anuais resultou num ano extremo seco, designado por Ano Seco, 

e num ano extremo húmido, designado por Ano Húmido, respectivamente. A análise de sensibilidade 

encontra-se nos Anexos B e Anexo C. 
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v) Análise dos Resultados  

O Ano Normal, tal como descrito anteriormente, corresponde à média dos 40 resultados anuais. Para 

uma melhor interpretação dos resultados obtidos para o Ano Normal, é aconselhado o conhecimento 

de algumas considerações tomadas: 

 A produção líquida é o balanço entre a produção em turbinamento e o consumo em bombagem;  

 O número de horas de turbinamento/bombagem corresponde ao tempo que cada central 

funcionaria caso fornecesse/absorvesse à/da rede a sua potência nominal. Contudo, as horas 

calculadas são meramente indicativas e servem de termo de comparação, uma vez que os valores 

em causa podem estar sobrevalorizados, possivelmente devido à passagem das afluências 

mensais para diárias; 

 O preço de compra/venda foi determinado tendo em conta a valorização obtida em função do 

preço médio anual de mercado e significa o preço a que corresponde essa valorização;  

 As receitas de mercado resultam da conjugação da produção bruta com o preço de venda;  

 Os custos de mercado resultam da conjugação do consumo em bombagem com o preço de 

compra; 

 As receitas líquidas equivalem ao balanço das receitas e dos custos. 

Os resultados obtidos no Ano Normal “sem o Baixo Sabor” e “com o Baixo Sabor” para o ano de 2020 

encontram-se expressos na Tabela 4.3 e Tabela 4.4.  

 
Resultados Obtidos “sem o Baixo Sabor” 

 

Pocinho 
Baixo 
Sabor 

Montante 

Baixo 
Sabor 

Jusante 

Valeira Foz Tua Régua Carrapatelo Torrão 
Crestuma 

Lever 
Total 

Produção Bruta [GWh] 586 - - 944 458 869 1 050 387 412 4 707 

Consumo Bombagem [GWh] - - - - 256 - - 202 - 458 

Produção Líquida [GWh] 586 - - 944 273 869 1 050 228 412 4 363 

Horas Turbinar [h] 3 153 - - 3 935 1 827 4 830 5 222 2 762 3 522 
 

Horas Bombar [h] - - - - 1 018 - - 1 443 - 
 

Volumes Turbinados [hm
3
] 12 649 - - 12 903 2 112 13 114 13 321 3 417 17 739 75 255 

Volumes Descarregados [hm
3
] 902 - - 1 713 61 3 262 4 006 135 2 840 12 919 

Volumes Bombados [hm
3
] - - - - 853 - - 1 406 - 2 258 

Preço Mercado [€/MWh] 72,68 - - 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 
 

Colocação Venda Mercado 106% - - 106% 122% 105% 104% 117% 105% 
 

Colocação Compra Mercado - - - - 80% - - 79% - 
 

Preço Venda [€/MWh] 76,93 - - 76,96 88,71 76,17 75,69 84,81 76,52 
 

Preço Compra [€/MWh] - - - - 57,98 - - 57,61 - 
 

Receitas Mercado [k€] 45 112 - - 72 675 40 670 66 228 79 455 32 799 31 534 368 473 

Custos Mercado [k€] - - - - 14 819 - - 11 637 - 26 457 

Receitas Líquidas [k€] 45 112 - - 72 675 25 851 66 228 79 455 21 162 31 534 342 017 

Tabela 4.3 – Resultados Obtidos “sem Baixo Sabor” em Ano Normal para o Ano de 2020 
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Resultados Obtidos “com o Baixo Sabor” 

Tabela 4.4 – Resultados Obtidos “com Baixo Sabor” em Ano Normal para o Ano de 2020 

Através da comparação dos resultados “sem o Baixo Sabor” e “com o Baixo Sabor”, foi possível 

contabilizar o impacto deste aproveitamento na cascata do DNA, em média, para o ano de 2020, 

Tabela 4.5.  

 
Impacto do Baixo Sabor na cascata do DNA 

 
Pocinho 

Baixo 
Sabor 

Montante 

Baixo 
Sabor 

Jusante 
Valeira Foz Tua Régua Carrapatelo Torrão 

Crestuma 
Lever 

Produção Bruta [GWh] 1 389 90 4 - 2 5 7 1 0 

Consumo Bombagem [GWh] - 266 61 - - 2 - - 1 - 

Produção Líquida [GWh] 1 176 50 4 0 5 7 0 0 

Volumes Turbinados [hm
3
] 0 1 721 1 275 28 - 8 65 82 5 34 

Volumes Descarregados [hm
3
] 0 111 192 - 25 0 - 62 - 79 0 - 31 

Volumes Bombados [hm
3
] - 942 566 - - 8 - - 5 - 

Receitas Mercado [k€] - 9 34 885 7 791 1 682 - 146 1 164 1 365 88 404 

Custos Mercado [k€] - 15 236 3 565 - - 136 - - 58 - 

Receitas Líquidas [k€] - 9 19 648 4 226 1 682 - 10 1 164 1 365 31 404 

Tabela 4.5 – Impacto dos dois escalões do Baixo Sabor na Cascata do DNA em Ano Normal para o Ano 

de 2020 

 

 

 Pocinho 
Baixo 
Sabor 

Montante 

Baixo 
Sabor 

Jusante 
Valeira Foz Tua Régua Carrapatelo Torrão 

Crestuma 
Lever 

Total 

Produção Bruta [GWh] 587 389 90 948 457 874 1 057 387 413 5 201 

Consumo Bombagem [GWh] - 266 61 - 253 - - 203 - 783 

Produção Líquida [GWh] 587 176 50 948 274 874 1 057 228 413 4 605 

Horas Turbinar [h] 3 157 2 776 2 898 3 949 1 820 4 855 5 257 2 767 3 526 
 

Horas Bombar [h] - 1 903 1 964 - 1 009 - - 1 448 - 
 

Volumes Turbinados [hm
3
] 12 649 1 721 1 275 12 931 2 104 13 179 13 403 3 422 17 772 78 456 

Volumes Descarregados [hm
3
] 902 111 192 1 687 61 3 200 3 927 135 2 809 13 025 

Volumes Bombados [hm
3
] - 942 566 - 844 - - 1 410 - 3 762 

Preço Mercado [€/MWh] 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 
 

Colocação Venda Mercado 106% 123% 119% 108% 122% 106% 105% 117% 107% 
 

Colocação Compra Mercado - 79% 81% - 80% - - 79% - 
 

Preço Venda [€/MWh] 76,81 89,76 86,72 78,45 88,70 77,11 76,49 84,90 77,42 
 

Preço Compra [€/MWh] - 57,18 58,55 - 57,98 - - 57,69 - 
 

Receitas Mercado [k€] 45 103 34 885 7 791 74 357 40 525 67 392 80 820 32 888 31 938 415 698 

Custos Mercado [k€] - 15 236 3 565 - 14 684 - - 11 695 - 45 180 

Receitas Líquidas [k€] 45 103 19 648 4 226 74 357 25 841 67 392 80 820 21 193 31 938 370 518 
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Comentários 

Através dos resultados obtidos é possível concluir que os aproveitamentos com maior capacidade de 

armazenamento são os que conseguem guardar os caudais afluentes para posterior turbinamento em 

horas de preços mais elevados, esperando uma maior valorização da energia eléctrica produzida no 

ambiente de mercado.  

No Ano Normal, os escalões do AHBS, Torrão e Foz Tua, como possuem albufeiras com maior 

capacidade de armazenamento, conseguem gerir melhor o recurso água que aportam. Estes 

aproveitamentos concentram a sua produção nas horas de ponta, onde os preços são mais 

compensatórios (preferencialmente acima do preço médio de mercado) optimizando os volumes de 

água para turbinamento com vista a maximizar os lucros. Por sua vez, os restantes aproveitamentos 

da cascata, como são do tipo fio-de-água, apresentam uma capacidade de armazenamento muito 

limitada pelo que a opção de guardar água, embora desejável, nem sempre foi possível, o que 

obrigou a um funcionamento durante mais horas mas nem sempre naquelas que coincidiam com os 

melhores preços do mercado.  

A inclusão dos dois escalões do AHBS na cascata causa um impacto positivo nos escalões que se 

situam a jusante no troço principal do rio Douro (Valeira, Régua, Carrapatelo e Crestuma-Lever). Os 

resultados obtidos provam que a presença do AHBS provoca um aumento na produção de energia 

eléctrica e na valorização que estes podem alcançar em mercado. Estes dois escalões situados na 

foz do rio Sabor constituem uma barreira física à penetração das águas provenientes desse rio. O 

aprisionamento temporário da água permite uma melhor regularização dos caudais na cascata do 

Douro. A retenção das águas permitiu uma diminuição dos caudais descarregados nos escalões que 

se situam no troço nacional do Douro. 

Os aproveitamentos de Foz Tua e Torrão, como se encontram em afluentes do Douro, não foram 

afectados positivamente pelo AHBS. O Pocinho, como está a montante do AHBS, também não foi 

beneficiado. Aliás, por vezes, pode até ser obrigado a turbinar em horas menos desejáveis para 

favorecer a bombagem do escalão de jusante do AHBS. Esta situação verificou-se neste caso, 

embora pouco relevante (daí o valor negativo das receitas líquidas no Pocinho). 

Nos aproveitamentos reversíveis, a estratégia do programa passa pela compra de energia eléctrica a 

preços mais baixos para posterior turbinamento a preços mais elevados. A minimização de custos 

corresponde a bombar a maior quantidade de água ao menor preço possível. O Baixo Sabor 

Montante, como tem uma elevada capacidade de armazenamento, pode adquirir a energia eléctrica 

para bombagem quando se verificam os melhores preços de mercado (preferencialmente abaixo do 

preço médio anual de mercado).  

Em suma, num considerado Ano Normal, a construção do AHBS tem impacto na cascata do DNA 

com receitas líquidas adicionais nos outros escalões, em 2020, em média, no valor de 4 627 k€. As 

receitas totais geradas pelo AHBS correspondem à soma das receitas líquidas dos dois escalões com 
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as receitas adicionais nos restantes escalões e são, em média, 28 502 k€. Essas receitas adicionais 

podem ser incluídas nas receitas totais geradas pelo AHBS porque toda a cascata DNA é explorada 

pela EDP.  

Ao longo da fase de exploração admite-se uma produção e consumo, volumes turbinados, bombados 

e descarregados constantes e iguais a 2020. As receitas líquidas obtidas em 2020 são a referência. 

Para o cálculo da remuneração do AHBS em mercados de electricidade, considerou-se que para os 

anos anteriores e posteriores a 2020, as receitas líquidas obtidas variam com a taxa de inflação 

adoptada.  

Na realidade, a evolução das receitas líquidas indexadas à taxa de inflação constitui uma 

aproximação simplista. Como visto no MIBEL, os preços não obedecem a padrões lineares, pois 

variam com factores incertos como a hidraulicidade, eolicidade, preços dos combustíveis, diagrama 

de procura e estrutura do parque electroprodutor. Acresce ainda a incerteza quanto à possibilidade de 

Portugal integrar num futuro mercado interno de energia mais alargado a outros países europeus. 

  

4.3.2. Serviços de Sistema 

Em Portugal, os serviços de sistema englobam os serviços de sistema obrigatórios, fornecidos por 

qualquer centro electroprodutor PRO, e os serviços de sistema complementares, fornecidos apenas 

por alguns dos anteriores.  

Os serviços de sistema obrigatórios são a regulação de tensão, a manutenção da estabilidade e a 

regulação primária de frequência. Estes serviços de sistema não são remunerados.  

Os serviços de sistema complementares são passíveis de remuneração. Estes serviços podem ser 

requeridos regularmente e contratados sob a forma de mercado competitivo, como a regulação 

secundária de frequência e a reserva de regulação (regulação terciária de frequência), ou requeridos 

pontualmente e contratualizados bilateralmente, como a compensação síncrona, o arranque 

autónomo e a interruptibilidade [45]. 

A gestão dos serviços de sistema é da responsabilidade do Gestor do Sistema que em Portugal é a 

REN.  

De entre os vários serviços de sistema identificados merecem destaque os serviços associados à 

regulação de frequência-potência, tais como: regulação primária, regulação secundária e regulação 

terciária. Para o correcto funcionamento do sistema eléctrico nacional é necessário um permanente 

equilíbrio entre a produção e o consumo, ou seja, que a frequência se mantenha dentro de limites 

especificados durante o tempo de operação.  

http://www.erse.pt/pt/electricidade/actividadesdosector/transporte/Paginas/Regulacaodetensao.aspx
http://www.erse.pt/pt/electricidade/actividadesdosector/transporte/Paginas/Manutencaodaestabilidade.aspx
http://www.erse.pt/pt/electricidade/actividadesdosector/transporte/Paginas/Regulacaoprimariadefrequencia.aspx
http://www.erse.pt/pt/electricidade/actividadesdosector/transporte/Paginas/Regulacaosecundariadefrequencia.aspx
http://www.erse.pt/pt/electricidade/actividadesdosector/transporte/Paginas/Regulacaosecundariadefrequencia.aspx
http://www.erse.pt/pt/electricidade/actividadesdosector/transporte/Paginas/Reservaderegulacao.aspx
http://www.erse.pt/pt/electricidade/actividadesdosector/transporte/Paginas/Compensacaosincrona.aspx
http://www.erse.pt/pt/electricidade/actividadesdosector/transporte/Paginas/Arranqueautonomo.aspx
http://www.erse.pt/pt/electricidade/actividadesdosector/transporte/Paginas/Arranqueautonomo.aspx
http://www.erse.pt/pt/electricidade/actividadesdosector/transporte/Paginas/Servi%C3%A7odeinterruptibilidade.aspx
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Perante desvios de frequência até 0.2 Hz, a regulação primária associada aos grupos geradores 

actua de forma automática e descentralizada em 30 segundos.  

A regulação secundária e a regulação terciária surgem para compensar os desvios relativamente às 

previsões (a produção eólica intermitente, por exemplo) e às variações no consumo. Estas duas 

regulações são remuneradas perante mecanismos de mercado. Em Portugal, o mercado de serviços 

de sistema realiza-se através de curvas de ofertas submetidas pelos agentes de mercado para 

fornecerem esses serviços e onde a REN, como Gestor do Sistema, actua como comprador único da 

energia de regulação. Este mercado age de forma a preservar a segurança, qualidade e fiabilidade da 

operação do sistema eléctrico nacional [46]. 

A regulação secundária tem como objectivo restaurar a frequência para o valor nominal e está 

associada ao serviço de teleregulação dos grupos geradores e/ou de reserva girante (corrigir os 

desvios dos intercâmbios entre Portugal e Espanha) disponibilizada por alguns centros 

electroprodutores PRO. O seu início não deverá demorar mais de 30 segundos e a actuação deverá 

estar concluída em 15 minutos. A remuneração em mercado de serviços de sistema é composta por 

duas parcelas: a banda de regulação secundária e a energia de regulação secundária. A banda 

corresponde à margem de potência (para fazer baixar ou subir a frequência) que os agentes de 

mercado disponibilizam a um determinado preço, para todas as horas do dia seguinte. A banda 

contratada constitui uma reserva e é um custo fixo do sistema e pago independentemente da 

ocorrência de desvios. A energia de regulação efectivamente utilizada a partir da banda contratada é 

paga a todos os agentes que a disponibilizaram [46]. 

A banda contratada e a energia efectivamente utilizada entre Abril/2009 e Março/2010, por tecnologia 

de produção, tanto para fazer baixar como subir a frequência, são evidenciadas no Gráfico 4.4. De 

referir uma participação significativa dos produtores hídricos no fornecimento deste serviço de 

sistema. 

 

Gráfico 4.4 – Banda de Regulação Secundária entre Abril/2009 e Março/2010 [45] 

A regulação terciária (também denominada de reserva de regulação) tem como objectivo a adaptação 

dos programas de funcionamento dos geradores que se encontrem ou não em serviço para a 

restituição do nível de reserva de regulação secundária utilizada, para uma resposta a uma perda 
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máxima de produção significativa ou ainda para assegurar o ajuste do equilíbrio entre produção e 

consumo. O tempo de actuação começa no máximo em 15 minutos e pode demorar até 2 h. 

No dia anterior, os agentes de mercado apresentam as ofertas de regulação terciária a subir e/ou a 

descer e para cada período de programação para o dia seguinte. Em tempo real, a REN recorre a 

essas ofertas para mobilizar ou desmobilizar produção/consumo. Os agentes de mercado que 

actuaram são remunerados ao preço da última oferta mobilizada a subir ou a descer. 

O Gráfico 4.5 mostra a quantidade de energia de reserva de regulação utilizada entre Abril/2009 e 

Março/2010, tanto a descer como a subir. As unidades hídricas foram responsáveis pelo fornecimento 

de 65% da energia de regulação terciária. 

 

Gráfico 4.5 – Energia de Reserva de Regulação entre Abril/2009 e Março/2010 [45] 

Adicionalmente, existe o processo de resolução das restrições técnicas dos programas resultantes do 

mercado spot e em tempo real, assente também em mecanismos de mercado. As restrições técnicas 

podem surgir quando há insuficiência de reserva de regulação, desvios na interligação ou 

sobrecargas em elementos da rede de transporte. Quando ocorrem na sequência do mercado diário 

são resolvidas em duas fases: modificação do programa de contratação por critérios de segurança 

(eliminação das propostas que as originam) e no reequilíbrio da relação geração-consumo 

(mobilização/desmobilização de energia consoante as unidades de produção e consumo que 

apresentaram as ofertas previamente). No mercado intradiário, são eliminadas as ofertas que 

originaram essas restrições. Em tempo real, as restrições são resolvidas mediante a utilização das 

reservas de regulação. 

Em Portugal, no ano de 2010, a energia total de regulação (restrições técnicas, energia secundária e 

energia terciária) representou cerca de 12% de toda a energia transaccionada (mercado spot) [47]. 

Um elevado contributo no fornecimento desses serviços deveu-se aos aproveitamentos 

hidroeléctricos. Em Espanha, também no ano de 2010, a energia de regulação totalizou cerca de 12% 

de toda a energia transaccionada, bastante semelhante ao que acontece em Portugal, em 

percentagem [48]. 
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Estimativa de Remuneração 

Os aproveitamentos hidroeléctricos prestam localmente os serviços de sistema obrigatórios e não 

remunerados como a regulação primária de frequência, manutenção de estabilidade (PSS) e 

regulação de tensão. Para além desses serviços de sistema, os aproveitamentos hidroeléctricos 

podem prestar serviços remunerados e bastante solicitados na manutenção do permanente equilíbrio 

entre a geração e o consumo. 

Para os grupos geradores da central hidroeléctrica do escalão de montante do AHBS foi considerada 

a possibilidade de trabalharem submetidos ao sistema de regulação secundária e terciária através do 

serviço de teleregulação da potência activa (não se admite a exploração como reserva girante) 

centralizada na REN. Neste caso, podem ser remunerados em mercado de ofertas através da 

mobilização de energia de produção e consumo em bombagem e/ou pela presença na banda 

contratada. Os grupos geradores podem ainda ser explorados e remunerados bilateralmente no 

regime de compensação síncrona [29]. 

Para os grupos da central hidroeléctrica do escalão de jusante não foi considerada a possibilidade de 

trabalharem submetidos ao sistema de regulação secundária nem terciária. A EDP também não prevê 

a sua exploração em regime de compensação síncrona. 

Segundo o PNBEPH, uma central hidroeléctrica pode alcançar uma valia por prestação de serviços 

de rede entre 10% e 30% da sua produtividade anual. Considera que uma central hidroeléctrica tem 

uma valia típica de 15%, o que significa que, para um funcionamento médio anual de 3 000 h, a valia 

em serviços de rede é equivalente à produção durante 450 h [12]. 

Para o cálculo dos recebimentos do AHBS pelo fornecimento dos serviços de sistema, adoptou-se a 

estratégia seguida no PNBEPH. Assim, assumiu-se que o escalão de montante do AHBS pode 

alcançar, em média, uma valia pelos serviços de sistema correspondente a 15% das suas receitas 

líquidas obtidas em Mercados de Electricidade. O valor estimado para o ano de 2020 é de 2 947 k€.  

Contudo, há dois aspectos que devem ser considerados num futuro próximo e que podem modificar a 

previsão efectuada já por si simplificada: a harmonização ibérica dos serviços de sistema e o 

aumento da integração eólica na rede eléctrica. 

A médio prazo, há intenção ibérica para uma harmonização de procedimentos de apoio mútuo entre 

os sistemas eléctricos de Portugal e Espanha numa gestão técnica operacional conjunta em tempo 

real. Nessa situação, o comportamento dos serviços de rede nacionais poderão ser equivalentes aos 

que hoje se praticam em Espanha, uma vez que o sistema eléctrico espanhol tem um peso de cerca 

de 5 vezes superior ao português [47]. 

Outra realidade a considerar nos próximos anos prende-se com a previsão de aumento da integração 

eólica na rede. A produção intermitente constitui um novo desafio à gestão técnica da REN, 
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nomeadamente para a manutenção de um serviço onde vigore a segurança e estabilidade do sistema 

eléctrico nacional, com consequências directas para o mercado de serviços de sistema. Uma maior 

quantidade de solicitações de cariz técnico obrigará a uma necessidade de maior quantidade de 

energia de regulação mobilizada e também um possível alargamento da banda de regulação 

secundária como reserva para actuar em caso de solicitação [49]. 

 

4.3.3. Garantia de Potência 

A Portaria nº765/2010, de 20 de Agosto, prevê a atribuição de uma remuneração aos centros 

electroprodutores em PRO localizados em Portugal pela prestação de serviços de garantia de 

potência ao sistema eléctrico nacional, nas modalidades de serviço de disponibilidade e de incentivo 

ao investimento.  

O serviço de disponibilidade consiste na colocação à disposição do Gestor do Sistema, a REN, a 

disponibilidade de determinada capacidade de produção de um centro electroprodutor em PRO. Pode 

também corresponder à “disponibilidade de potência correspondente às instalações hidráulicas com 

capacidade de regularização que contribuam para garantir um volume mínimo de reserva nas 

albufeiras”. A prestação do serviço “fica sujeita a contratação bilateral entre o operador de sistema e o 

titular do centro electroprodutor”. Para a remuneração do serviço, é fixado um “montante máximo 

anual” “por despacho do membro do Governo responsável pela área da energia” [38]. 

O incentivo ao investimento pela capacidade de produção assegura o pagamento anual de um 

montante em euros por cada megawatt de potência instalada de um determinado centro 

electroprodutor nacional em PRO, a atribuir a partir da data de exploração, e pela colocação da 

mesma à disposição do operador de sistema. O montante anual de incentivo ao investimento 

relativamente a cada centro electroprodutor abrangido que tenha obtido licença de exploração até à 

data da referida Portaria é fixado em 20 000 €/MW. Esse valor é atribuído durante 10 anos, contados 

a partir do momento em que o centro electroprodutor inicie o funcionamento industrial. 

A remuneração que o AHBS pode obter com o serviço de disponibilidade será ignorada, dada a 

incerteza e a difícil previsão de remuneração nesta parcela. Quanto à remuneração pela modalidade 

de incentivo ao investimento, assumindo que o AHBS já possui licença para exploração atribuída pela 

DGEG, a metodologia acima descrita pode aqui aplicar-se. A potência a instalar nos dois escalões do 

AHBS é de 171 MW, pelo que se estima que o valor anual de garantia de potência a atribuir pelo 

Estado Português à EDP corresponde a 3 420 k€ no primeiro ano de exploração. 

Neste trabalho, o recebimento do montante atrás definido tem início em Agosto/2014 e término em 

Julho/2024. Assim, em 2014, o valor é de 1 425 k€ (contam apenas 5 meses). Considerou-se que a 

garantia de potência é actualizada ao longo dos 10 anos de acordo com a taxa de inflação em vigor.  
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Convém referir que, face à complexidade do processo e a todas as incertezas associadas à aplicação 

da garantia de potência, a realidade poderá não corresponder às espectativas delineadas. 

 

4.4. Avaliação Financeira 

Após determinadas as rubricas anteriores, torna-se necessário elaborar uma Avaliação Financeira. 

Esta avaliação tem como objectivo determinar o Cash Flow Total para cada ano do projecto de 

investimento, a partir do qual será possível aferir os indicadores económicos. Para calcular o Cash 

Flow Total é necessário elaborar diferentes rubricas que se encontram detalhadas no Anexo D [50]. 

Esta avaliação financeira tem início no primeiro ano de construção, aqui designado por Ano -6, e tem 

fim no Ano 40. Os anos negativos correspondem ao período de investimento (equivalente à fase de 

construção) e os anos positivos correspondem ao período de vida útil do activo (equivalente à fase de 

exploração).  

Numa das várias rubricas da Avaliação Financeira encontra-se as Despesas de Investimento que 

conta com todos os pagamentos efectuados desde o Ano -6 ao Ano 0 e calculados anteriormente nos 

subcapítulos referentes aos custos de Execução e ao Plano Trienal de Investimento e 

Desenvolvimento 2011-2013 do Fundo Baixo Sabor. Esta rubrica também corresponde ao Cash Flow 

do Investimento. 

Na rubrica referente aos Proveitos, contam-se as receitas calculadas nos subcapítulos de Mercados 

de Electricidade e de Serviços de Sistema.    

Nos Custos Operacionais são contabilizados os custos descritos nos subcapítulos O&M e Pessoal e 

ainda com o Fundo Baixo Sabor (na fase de exploração). 

À rubrica das Amortizações foi aplicado o critério de quotas constantes, ou seja, os valores foram 

calculados dividindo igualmente as Despesas de Investimento pelo tempo de vida útil do activo, à 

excepção do Ano 0 (apenas 5/12 do ano) e do Ano 40 (apenas 7/12 do ano). Este é o período ao 

longo do qual o investimento realizado na fase de construção é amortizado. 

O Resultado Operacional (EBIT) é a diferença entre os Proveitos e as Amortizações e Custos 

Operacionais. 

A rubrica designada por EBIT x (1-0,25) considera a taxa de imposto a pagar pela empresa de 25%. 

Esta taxa de imposto corresponde ao IRC aplicado em Portugal. [50] 

O Cash Flow de Exploração corresponde à diferença entre a rubrica anterior e as rubrica das 

Amortizações. Este Cash Flow começa no Ano 0 e termina no Ano 40. 

Por fim, o Cash Flow Total é a soma do Cash Flow de Investimento com o Cash Flow de Exploração.  
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4.5.  Avaliação Económica  

A avaliação económica constitui um apoio fundamental à decisão de avanço ou recuo de um dado 

investimento. Porém, a avaliação de viabilidade económica deve considerar não só os aspectos 

quantitativos, através de indicadores económicos, mas também a aspectos qualitativos, pois o 

investimento deve compreender os objectivos e as directivas estratégicas dos investidores. 

 

4.5.1. Análise Quantitativa 

Para a avaliação de interesse económico, sob o ponto de vista quantitativo, aplicado ao caso de 

estudo do AHBS, o cálculo da rubrica Cash Flow Total para cada ano do período de projecto (descrito 

no subcapítulo Análise Financeira e calculado no Anexo D), foi essencial para o cálculo e análise dos 

seguintes indicadores económicos: o Valor Actualizado Líquido (VAL) e a Taxa Interna de 

Rentabilidade (TIR).  

 

Valor Actualizado Líquido (VAL)  

O Valor Actualizado Líquido (VAL) representa o valor actual de todos os Cash Flow ao longo de um 

determinado período. O valor actual significa o valor hoje de um determinado montante a obter no 

futuro, actualizado a uma dada taxa de actualização. A expressão do VAL é dada por (4.2) [52]. 

                                                                 ∑
   

       
 
                                                           (4.2) 

     – Cash Flow no ano i [€]; 

    – Taxa de Actualização [%]; 

   – Período [ano]; 

O   corresponde ao período no qual é avaliado o indicador. Corresponde ao período do projecto 

considerado de 47 anos (Ano -6 a Ano 40). 

A taxa de actualização usada no cálculo do VAL é a taxa de descontos adequada para actualizar os 

cash flow futuros. Neste caso concreto, pode ser interpretada como a taxa de retorno exigida pela 

empresa como um todo para tornar viável um determinado investimento. É denominada de Weighted 

Average Cost of Capital (WACC), custo médio ponderado de capital. Resumidamente, o WACC é a 

média ponderada dos custos de capital de terceiros (exigido pelos credores para emprestar recursos 

financeiros à empresa, normalmente associado a instituições bancárias e a juros de empréstimos) e 

dos capitais próprios da empresa (retorno exigido pelos accionistas da empresa para aceitarem o 

investimento). O valor do WACC depende essencialmente da credibilidade, dimensão, cultura, visão 
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estratégica, maturidade que a empresa tem perante os accionistas e credores para que estes 

financiem o investimento a um menor risco possível. A expressão do WACC é dada por (4.3) [53]. 

                                                
   

        
     

   

        
                                    (4.3) 

     – Valor do capital próprio (valor de mercado); 

     – Valor da dívida (valor de mercado); 

    – Rentabilidade desejada pelos accionistas; 

    – Taxa média de juro da dívida; 

   – Taxa marginal de imposto. 

O valor do WACC para o projecto do AHBS não é conhecido uma vez que as informações sobre as 

condições de crédito são naturalmente reservadas. 

O VAL do AHBS é sujeito a diferentes taxas de actualização (6%, 8%,10% e 12%). Estas taxas de 

actualização (Ta) foram as utilizadas na avaliação económica dos aproveitamentos hidroeléctricos 

analisados no PNBEPH. Os resultados dessa análise de sensibilidade encontram-se na Tabela 4.6.   

Ta [%] VAL [k€] 

6 34,711 

8 -43,550 

10 -86,216 

12 -109,371 

Tabela 4.6 – Resultados do VAL para diferentes Taxas de Actualização 

A análise de sensibilidade verifica uma influência directa da taxa de actualização no VAL. Quanto 

maior for o VAL maior é a probabilidade do projecto ser viável economicamente. Essa situação 

acontece quanto menor for o valor da taxa de actualização. 

Para taxas de actualização de 8%, 10% e 12%, o VAL é negativo. Isso significa que o projecto é 

economicamente inviável. Para essas Ta, a rentabilidade a obter com o projecto fica abaixo das 

exigências da estrutura da empresa o que pode levar à não aprovação do investimento, caso à 

avaliação final fosse apenas aplicado este critério.  

Para uma taxa de actualização de 6%, o VAL é positivo. Isso significa que o projecto é 

economicamente viável. Cobre não só o investimento inicial e a remuneração mínima exigida pela Ta 

como tem capacidade para gerar excedente financeiro. 
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Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) 

A Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) corresponde à taxa de actualização de máxima rentabilidade 

do projecto. É calculada igualando o VAL a zero. A fórmula de cálculo está expressa em (4.4) [52]. 

                                                                  ∑
   

       
    

                                                     (4.4) 

A TIR que resultou da aplicação da fórmula é de 6,74%. Para que o investimento seja 

economicamente viável para a estrutura da empresa, o valor da TIR tem que ser superior ao WACC. 

Deste modo, consegue gerar uma taxa de rentabilidade superior ao custo de oportunidade de capital. 

No caso de a TIR ser inferior ao WACC, o projecto não é economicamente viável. Significa que nem 

credores nem investidores aceitam um projecto de risco tão elevado, incapaz de gerar uma taxa de 

rentabilidade superior ao custo de oportunidade de capital.  

Sob o ponto de vista deste indicador económico, o projecto só é viável se a TIR (6,74%) for superior 

ao WACC (de modo a proporcionar ganhos), ou seja, a estrutura da empresa como um todo só deve 

aceitar este projecto se a TIR for superior ao WACC. 

Como dito, o WACC não é conhecido pois essa informação é confidencial. Um estudo da 

Universidade de Cambridge afirma que a remuneração que as centrais em regime de Custos para a 

Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), mecanismo criado em substituição dos Custos de 

Aquisição de Energia para que as centrais hídricas e térmicas em PRO possam concorrer no MIBEL, 

“devem ter em regime de concorrência é da ordem dos 5,8% em termos reais, ou 7,8% se somarmos 

a inflação”. Refere ainda que “Este é o cenário-base para CMEC com activos que vão de 10 a 30 

anos. A referência para a remuneração adequada está em linha com a que é aplicada pela ERSE na 

regulação do transporte e distribuição de electricidade” [54]. 

Se o WACC de 7,8% que o estudo de Cambridge revela correspondesse ao WACC para o projecto 

do AHBS, poder-se-ia afirmar, em comparação com a TIR calculada, que este seria um investimento 

economicamente inviável.  

A TIR calculada para o AHBS (6,74%) pode ser comparada com outros projectos, nomeadamente 

com os aproveitamentos hidroeléctricos seleccionados no PNBEPH. Dos 7 que receberam propostas 

afirmativas, a EDP é a empresa promotora de 3: Fridão (TIR:13,0), Foz Tua (TIR:14,4) e Alvito 

(TIR:5,7) [12]. Como se pode verificar, Fridão e Foz Tua são dois projectos bastante atractivos do 

ponto de vista de rentabilidade comparativamente com o AHBS. Alvito, apesar de apresentar uma TIR 

inferior ao AHBS, foi um dos projectos seleccionados tanto pelo PNBEPH (Assureira apresentava 

uma TIR de 12,4 e não foi escolhido) como pela EDP (poderá ter baseado a sua escolha numa TIR 

diferente da calculada no PNBEPH, até porque, por exemplo, agora foi pensado como reversível e a 

potência que se prevê a instalar é superior), o que prova que há outros critérios relevantes que 

devem ser aferidos, a nível qualitativo, principalmente para a estrutura accionista da empresa. 
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4.5.2. Análise Qualitativa 

O AHBS está actualmente em construção o que significa que, após calculados os indicadores 

económicos anteriores durante a fase de projecto, o WACC permitiu o avanço da obra. Mesmo que a 

TIR verificada não seja tão elevada quanto a desejada, o investimento neste aproveitamento 

hidroeléctrico revelou-se, de alguma forma, atractivo aos investidores para terem aceitado realizar 

este empreendimento. 

Os investidores (instituições bancárias e accionistas) que concederam o crédito estão atentos às 

avaliações externas e independentes por parte das agências de rating que quantificam o risco de 

investimento numa determinada empresa e reflectem a sua credibilidade perante os mercados. Nesse 

aspecto, a EDP é considerada uma empresa de outlook estável, pelo domínio no mercado português 

de electricidade, pela sua crescente projecção no mercado ibérico e pelo risco reduzido das unidades 

de negócio que mais contribuem para o cash flow [27]. 

 

Instituições Bancárias e Emissões de Dívida 

A parcela do WACC referente aos custos de capital de terceiros está associada às instituições 

bancárias e a títulos de obrigações.  

A EDP consegue normalmente co-financiamento junto de instituições bancárias internacionais a taxas 

de juros reduzidas (valor do empréstimo depende do relacionamento, credibilidade, projecto, 

negociação entre banco e empresa promotora) e para prazos mais longos, concedidos pelo Banco 

Europeu de Investimento (em regra, empresta até 50% do custo de investimento do projecto) e pelo 

Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento (BERD) [55]. 

Em Janeiro de 2011, “a EDP assinou com o Banco Europeu de Investimento um contrato de 

financiamento com o prazo de 15 anos, no valor de 300 M€, assegurando o financiamento da 

repotenciação e construção de novas centrais hídricas em Portugal”, referindo-se aos reforços de 

potência de Venda Nova e Alqueva. Não é decifrada a taxa de juro, mas denota-se um prazo 

alargado para o pagamento. Esta revelação induz que o AHBS também pode ser co-financiado (até 

50%) pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), a uma taxa de juro atractiva [56]. 

Segundo o Relatório e Contas 2011 da EDP, além das instituições bancárias, a EDP requereu 

financiamento através de emissões de dívida. “Numa estratégia de diversificação das fontes de 

financiamento, a EDP efectuou a primeira emissão no mercado suíço, em Fevereiro de 2011, no 

montante de 230 M de francos suíços, com maturidade de 3 anos (com vencimento em Fevereiro de 

2014) e um cupão de 3,5%. Igualmente em Fevereiro, a EDP emitiu obrigações no valor de 750 M€ a 

5 anos (com vencimento em Janeiro de 2016) e com um cupão de 5,875%”. Este facto permite 

concluir que o AHBS pode também ser financiado através de emissões de dívidas com taxas de juro 

bastante atractivas, embora com prazos mais curtos [56]. 
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As demonstrações anteriores evidenciam que se o AHBS conseguir financiamento externo através do 

BEI ou BERD e/ou através de emissões de obrigações a juros mais baixos, a parcela dos custos de 

capital de terceiros do WACC pode ser influenciada positivamente. 

 
 

Accionistas 

A parcela do WACC referente aos capitais próprios da empresa está normalmente associada à 

estrutura accionista. Além dos indicadores económicos e das avaliações externas, esta parcela do 

WACC é influenciada por aspectos qualitativos que reflectem as políticas, a missão e as linhas de 

orientação estratégica para o futuro do Grupo EDP. 

A missão do Grupo EDP assenta em três vectores fundamentais, esquematizados na Figura 4.4, com 

o objectivo de ser o mais competitivo e eficiente operador de electricidade e gás da Península Ibérica. 

 

Figura 4.4 – Missão do Grupo EDP 

O AHBS está em sintonia com as linhas de orientação estratégica da EDP, principalmente nos 

seguintes pontos fundamentais [27]: 

 Redução das emissões de CO2 através de investimentos em produção de energia eléctrica mais 

limpa; 

 Aumento gradual de capacidade hídrica em Portugal com execução do pipeline actual (aumento 

previsto da capacidade hídrica de cerca de 45% até 2015 no mercado ibérico); 

O investimento nesta tecnologia limpa e renovável vai proporcionar uma redução significativa na 

emissão dos gases nocivos estimada em 1 037 kt por ano. O AHBS consolida o domínio hídrico 

nacional da EDP. Através desta reserva estratégica de água situada no Douro superior, a EDP 
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assume o controlo total do troço nacional do Douro, que ajuda na regularização de caudais e 

maximiza a produção nos seus escalões a jusante do AHBS.  

Não aceitar o concurso deste empreendimento significaria uma dependência directa de outra 

empresa concorrente na regularização de caudais na restante cascata da EDP. De frisar que esta 

obra ocorreu em substituição de Foz Côa, barragem essa que estava a cargo da EDP. 

Este aproveitamento, pelo facto de ser reversível, é um complemento à penetração da tecnologia de 

produção renovável como a energia eólica em fase de expansão em Portugal. A energia eólica é 

também uma das apostas do Grupo EDP. 

O AHBS é, igualmente, um importante contributo para o reforço da posição da EDP nos índices 

internacionais de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa que consiste na criação de 

retorno financeiro aos accionistas através da criação de valor para outras partes interessadas e 

sociedade em geral (segurança no abastecimento energético, estabilidade do sistema 

electroprodutor, controlo de cheias, cumprimento das metas energéticas nacionais e internacionais, 

combate a incêndios, pólo potenciador de negócios nos sectores do turismo e agricultura, entre 

outras vantagens enumeradas no Capítulo 2).  

De entre os vários índices em que a EDP é membro, destaca-se a liderança mundial do sector 

eléctrico no Dow Jones Sustainability Index em 2011, pelo segundo ano consecutivo, fruto do reforço 

das boas práticas nas áreas da biodiversidade e da gestão ambiental, bem como a resposta rápida e 

sólida face às alterações climáticas [27]. 

Ao longo dos anos, as políticas sustentadas pela EDP permitiram fortalecer o posicionamento de 

destaque nos rankings de elevado prestígio internacional. As boas práticas desenvolvidas pela EDP 

pretendem ser continuadas no futuro e o AHBS será um alicerce importante para o desenvolvimento 

de políticas de ambiente, biodiversidade e alterações climáticas. 

As políticas de biodiversidade contribuem para uma minimização dos impactes na biodiversidade que 

decorrem da actividade humana, de modo a obter um balanço global positivo entre os impactes 

negativos e as compensações ambientais promovidas pela empresa. A perda de biodiversidade é 

uma preocupação e uma prioridade da empresa [27]. 

O AHBS insere-se numa área protegida, designada de Rede Natura 2000. A EDP, no respeito pela 

biodiversidade, “mantém um conjunto alargado de iniciativas de monitorização e minimização 

ambiental, das quais se destaca o plano de emergência ambiental, para recolha de animais feridos, e 

compensação ambiental. Essas medidas incluem, entre outras, a intervenção numa área superior a 

500 ha, compreendendo plantações para valorização de azinhas/zimbrais e vegetação ripícola.” [27]. 

No combate às alterações climáticas, a EDP visa reduzir progressivamente as emissões de gases 

com efeito de estufa resultantes da sua actividade de produção de energia eléctrica. 
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A EDP assume o combate às alterações climáticas como um desafio e uma oportunidade para 

implementar a sua estratégia que combina um perfil de risco mais baixo que o sector mas com um 

crescimento superior. Pretende criar condições favoráveis para um crescimento sustentado num 

sector empresarial mais responsável e concretizador das políticas nacionais, ENE 2020, e europeias, 

nomeadamente o Pacote Energia Clima 20-20-20. Face a estas metas traçadas onde consta a 

intenção do país no investimento em tecnologia hidroeléctrica, como evidencia o PNAER, competia à 

EDP, como empresa de referência nacional, responder afirmativamente a este desafio, da mesma 

forma que abraçou outros projectos semelhantes, tanto no passado como no presente/futuro, por 

exemplo, a construção dos novos aproveitamentos de Foz Tua, Alvito ou Fridão e de repotenciação 

nas centrais do Alqueva ou Venda Nova. 

Na Península Ibérica, as centrais termoeléctricas da EDP estão abrangidas pelo CELE (Comércio 

Europeu de Licenças de Emissão), mecanismo criado com o Protocolo de Quioto e que termina em 

2012. Contudo, para o período posterior a 2012, a União Europeia persiste no objectivo de redução 

das emissões de gases com efeito de estufa de, pelo menos, 20% até 2020, em comparação com os 

níveis de 1990 [27]. 

Em concordância, a EDP tem como objectivo a redução de 70% das emissões específicas de CO2 em 

2020 face a 2008, Gráfico 4.5. Para tal, aposta na diversificação de fontes energéticas, 

nomeadamente o reforço do aproveitamento de fontes de energia renováveis e isentas de emissões 

de CO2, no qual se destaca o AHBS. 

 

Gráfico 4.5 – Objectivos de redução das emissões específicas de CO2 até 2020 por parte do Grupo EDP 

[27] 

O AHBS pode também ser encarado como impulsionador na área da inovação, uma vez que os 

estudos e projectos técnicos de Investigação e Desenvolvimento podem ter aplicação prática em 

aproveitamentos semelhantes noutros mercados onde se prevê um acréscimo de potência hídrica, 

como o Brasil. Igualmente, este investimento prova que a empresa, uma vez mais, se assume como 
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uma referência pela capacidade demonstrada na concepção e na construção de novos 

aproveitamentos hidroeléctricos. Pretende, também, numa fase posterior, à semelhança do que 

actualmente se verifica com os restantes centros electroprodutores, provar que é uma empresa de 

referência na exploração e na conservação. 

As práticas socialmente responsáveis que a EDP desenvolve e o reconhecimento internacional dão 

credibilidade e confiança junto dos seus accionistas e atraem novos investidores, em prol de uma 

empresa líder e próspera.  

A parcela do WACC referente aos accionistas pode ter sido influenciada positivamente pelas diversas 

vantagens enumeradas. O AHBS cria valor para os accionistas, ao mesmo tempo que segue a visão 

estratégica do Grupo EDP nas várias vertentes e o interesse da sociedade em geral. 
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Capítulo 5 

Conclusões 

Os novos aproveitamentos hidroeléctricos licenciados/em construção, aprovados pelo Governo 

Português na última década, vão ao encontro das políticas energéticas com horizonte de 2020, 

designadamente a redução de emissões de CO2. De igual modo, seguem a previsão optimista do 

aumento do consumo de energia eléctrica, principalmente nas horas de ponta, e reforçam a 

necessidade em reduzir a factura energética externa com uma menor importação de combustíveis 

fósseis através de uma redução no tempo de funcionamento das centrais térmicas. Assim, a 

produção de energia eléctrica limpa e renovável, nomeadamente a hídrica e a eólica, será a aposta 

do país nos próximos anos para o mix energético no parque electroprodutor nacional.  

O Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS) cumpre os requisitos anteriores e explora o 

potencial hídrico ainda existente no país, principalmente o que reside na Bacia Hidrográfica do Douro, 

com uma albufeira a montante dotada de uma capacidade de armazenamento útil maior do que toda 

a actual bacia portuguesa do Douro.  

Após o cancelamento imprevisto da barragem de Foz Côa, a importância da construção de uma 

reserva estratégica de água no Douro superior manteve-se. O AHBS diminuirá a dependência dos 

aproveitamentos espanhóis situados a montante deste, potenciará uma redução de cheias no troço 

principal do rio Douro e permitirá ainda uma melhor regularização dos caudais que maximizará a 

produção de energia eléctrica nos escalões a jusante deste.  

Este aproveitamento hidroeléctrico situado no distrito de Bragança e integrado na Bacia Hidrográfica 

do Douro compreende dois escalões: escalão de montante e escalão de jusante.  

Neste trabalho apenas foi abordado o escalão de montante, por se tratar do escalão principal. Como 

possui uma albufeira de elevada capacidade de armazenamento permite o abastecimento energético 

sobretudo nas horas de ponta em modo turbinamento. A reversibilidade do escalão em foco pode 

aproveitar a energia eólica para armazenamento de energia eléctrica nos períodos de vazio em modo 

bombagem.  
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A nível técnico, o vale simétrico e encaixado onde a secção se apresenta foi favorável à 

implementação da barragem abóboda de dupla curvatura em betão. Como se trata de uma 

construção em betão, o descarregador de cheias, usado quando a água na albufeira ultrapassa a 

cota máxima, situa-se sobre a barragem.  

A central hidroeléctrica alberga dois grupos geradores, pelo que permite o funcionamento em dois 

modos distintos com a mudança do sentido da máquina (alternador-motor e turbina-bomba): 

turbinamento e bombagem. Para que seja possível o funcionamento em modo bombagem, os grupos 

geradores são reversíveis. A roda da turbina-bomba é do tipo Francis reversível, aconselhado o uso 

para quedas superiores a 50 m. Para alternar o funcionamento entre os dois modos, surge o sistema 

de desafogamento da roda. Em modo bombagem, o alternador-motor síncrono trifásico é auxiliado no 

arranque por um conversor estático de frequência (comum aos dois grupos) que o leva até próximo 

da velocidade de sincronismo com a rede. 

A potência nominal a instalar pelo fabricante nos grupos geradores depende da queda, do caudal, do 

rendimento e das perdas de carga. A divisão do caudal levou à divisão da potência nominal por dois 

grupos geradores. Essa situação obrigou a uma duplicação de equipamentos e estruturas civis, como 

circuitos hidráulicos (tomadas de água, galeria em carga e restituição), sistemas de desafogamento 

da roda, sistemas de excitação, sistemas de regulação de tensão, sistemas de regulação de 

velocidade e de transformadores principais.  

A nível económico, o planeamento elaborado do investimento distingue a fase de construção e a fase 

de exploração (correspondem ao tempo de vida útil do activo), nas quais se estimaram os 

pagamentos e recebimentos para ambos os escalões. 

Os pagamentos ocorrem maioritariamente na fase inicial correspondente aos custos associados à 

execução da obra no terreno, desde as estruturas civis aos equipamentos hidromecânicos e 

electromecânicos. Também nessa fase, a EDP ficou encarregue de financiar uma parte das medidas 

de compensação, nomeadamente o Plano Trienal de Desenvolvimento e Investimento imposto no 

Fundo Baixo Sabor. Na fase de exploração, foram contabilizados os custos referentes à O&M e 

pessoal e a parcela referente ao Fundo Baixo Sabor. 

A maior fatia da remuneração do AHBS surge com a venda de electricidade ao longo da fase de 

exploração que corresponde ao período de vida útil do activo.  

O recurso ao programa desenvolvido pelo Engenheiro José Carlos Sousa permitiu estimar a 

remuneração em ambiente de mercado para uma cascata similar ao Douro nacional para o ano de 

2020. Para os restantes anos da fase de exploração, assumiu-se uma produção constante e uma 

remuneração indexada à taxa de inflação. Os resultados obtidos mostram que o AHBS consegue 

maximizar os lucros com a venda de electricidade e minimizar os custos com a compra de 

electricidade, em ambiente de mercado, devido à elevada capacidade de armazenamento útil.  
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Num ano considerado normal, a capacidade de armazenamento do AHBS prova que é responsável 

pela retenção de águas que leva a um incremento de produção de energia eléctrica nos escalões da 

cascata a jusante deste que resulta em maiores receitas em mercados de electricidade.  

O estudo de sensibilidade realizado permitiu reconhecer que a produção de energia eléctrica varia 

não só com a capacidade que cada aproveitamento tem em armazenar afluências mas também com 

o regime hidrológico. Na presença de um regime hidrológico extremo seco, por exemplo, evidenciou-

se a necessidade da existência do AHBS para alimentar os escalões a jusante deste. 

Nos recebimentos foram ainda contabilizados os serviços de sistema que o escalão de montante 

pode proporcionar ao gestor técnico, a REN. Os serviços de sistema como a regulação primária, 

manutenção da estabilidade e regulação de tensão não são remunerados, mas a regulação 

secundária e a regulação terciária são passíveis de remuneração e aceitou-se a estimativa usada no 

PNBEPH de 15% das receitas geradas em mercados de electricidades pela particularidade que os 

aproveitamentos hidroeléctricos têm em fornecer esses serviços (arranque quase instantâneo, 

disponibilidade e flexibilidade). 

A garantia de potência dada pelo Estado Português como incentivo ao investimento por um período 

de 10 anos corresponde a uma parcela pouco significativa da remuneração total prevista durante a 

fase de exploração. Cabe à entidade promotora suportar o risco do investimento, com pouca 

dependência de apoios estatais. 

Um investimento só é economicamente viável se o Weighted Average Cost of Capital (WACC) for 

inferior à Taxa Interna de Rentabilidade (TIR). De acordo com os pressupostos e estimativas tomadas 

no planeamento do projecto e cálculo dos pagamentos/recebimentos, o valor da TIR calculado foi de 

6,74%. Como o projecto do AHBS está actualmente em execução e assumindo que os investidores 

(instituições bancárias e accionistas) só aceitariam este investimento caso fosse economicamente 

viável, pode-se inferir que o valor da TIR calculado deve ser superior ao valor do confidencial WACC. 

A avaliação económica realizada, expressa por indicadores económicos, pode servir de termo de 

comparação com outros trabalhos da especialidade. Em comparação com as TIR dos 

aproveitamentos aceites pela EDP e seleccionados no PNBEPH, o AHBS apresenta uma TIR 

bastante inferior a Foz Tua ou Fridão. Contudo, Alvito apresenta uma TIR inferior ao AHBS e foi 

aprovado tanto pelo PNBEPH como pela EDP, porque este é apenas um indicador económico que 

não pode ficar dissociado de uma análise qualitativa. 

As parcelas do WACC (custos de capital de terceiros e capitais próprios da empresa) são 

influenciadas por diversos factores. No caso dos custos de capital de terceiros, o facto de a EDP ser 

uma empresa cujo rating a identifica com um outlook estável, com credibilidade e reconhecimento 

internacional, está relacionado com o financiamento a juros mais atractivos e prazos mais longos 

junto de instituições bancárias internacionais. Como forma de diversificação das fontes de 
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financiamento, as emissões de dívida a juros mais baixos poderão também ajudar a diminuir a 

parcela do WACC. 

O facto de o AHBS seguir a visão estratégica futura da empresa influenciou a parcela do WACC 

referente aos capitais próprios e levou à aceitação deste investimento por parte dos accionistas. O 

AHBS assegura o controlo total por parte da EDP do troço nacional do Douro e favorece a expansão 

eólica do Grupo em Portugal. Fortalece ainda o reconhecimento internacional do mérito no âmbito da 

sustentabilidade, principalmente no campo das alterações climáticas (segue o objectivo da redução 

das emissões de CO2 até 2020) e no respeito pela biodiversidade (implementação de medidas de 

minimização e compensação ambiental). 

 

Propostas de Trabalho Futuro 

Os pagamentos/recebimentos calculados e os prazos estipulados na análise económica influenciam 

directamente o valor da TIR, pois o estudo realizado foi baseado em contingências. Com o objectivo 

de identificar algumas das simplificações utilizadas e de melhorar os resultados obtidos, foram 

elaboradas algumas reflexões/sugestões/considerações a tomar num futuro trabalho. 

Os pagamentos associados à execução do empreendimento resultaram da Estimativa Orçamental 

realizada no ano de 2005. Não foram contabilizadas possíveis derrapagens relativamente a esse 

orçamento inicial em comparação com o valor real final da obra que se aguarda em 2014. Também 

não foram considerados os encargos com as medidas de minimização. 

Nos recebimentos, as metodologias usadas para estimar as remunerações em mercados de 

electricidade e em serviços de sistema envolveram simplificações devido à enorme incerteza quanto 

ao futuro, nomeadamente o diagrama de procura, hidraulicidade, eolicidade, preços de mercado e 

estrutura do parque electroprodutor. Acresce ainda a possibilidade de uma harmonização ibérica dos 

serviços de sistema e uma possível integração de Portugal num mercado interno de energia mais 

alargado. Estas suposições não consideradas poderão alterar os valores estimados a médio/longo 

prazo.  

Relativamente aos mercados de electricidade, o programa utilizado apresentou como um dos dados 

de entrada as afluências às albufeiras. Essas afluências, fornecidas pela EDP Produção, foram 

baseadas em históricos mensais e tiveram que ser posteriormente convertidas para horas, pois o 

programa é horário. Para que os resultados surjam com maior precisão, seria interessante a 

introdução de afluências horárias. Também foi considerado para simplificação de cálculo que a 

produção de energia eléctrica ao longo da fase de exploração é constante e igual ao estimado para o 

ano de 2020 e que a remuneração obtida evolui proporcionalmente com a inflação, o que na 

realidade não se verifica. Para simplificação de cálculo, considerou-se que as propostas dos 

produtores hídricos não influenciam o preço final de mercado. Esta tomada de posição têm influência 

directa nos resultados pois, na realidade, os produtores hídricos influenciam tanto a curva da oferta 
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(quando vendem energia eléctrica, em modo turbinamento) como a curva da procura (quando 

compram energia eléctrica, em modo bombagem). 

Apenas foi considerada a compra de energia eléctrica em mercados de electricidade e não a hipótese 

de aquisição desta proveniente das eólicas a preços muito baixos, como poderá também ser possível 

na realidade. 

O tempo de vida útil do activo foi considerado de 40 anos. No entanto, esse período é naturalmente 

mais alargado, nomeadamente para os activos de construção civil. 

O valor do WACC não é conhecido. Também não era do âmbito desta dissertação o seu cálculo. Este 

indicador exigia um conhecimento aprofundado das condições de financiamento do projecto que são 

naturalmente reservadas. Neste trabalho, deduziu-se que, como a obra está actualmente em curso, o 

valor do WACC é inferior ao valor da TIR calculada e que este é um projecto economicamente viável 

para a EDP. Caso o valor do WACC fosse do domínio público, a comparação com o valor calculado 

da TIR seria imediata e poderia ser alvo de reflexão. 
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Anexo A – Pagamentos/Recebimentos 

Nas Tabelas A.1, A.2 e A.3, encontram-se discriminados os pagamentos/recebimentos ao longo da 

fase de construção e da fase de exploração, tal como referenciado no Capítulo 4. 

 
Pagamento/Recebimento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 
 

Fase de Construção 
 

1.1 Terrenos, Indemnizações, Recursos Naturais [k€] 10 332 14 464 
      

1.2 Instalações Auxiliares Não Especificadas [k€] 4 183 10 039 10 039 
     

1.3 Instalações Principais – Obras [k€] 9 548 22 916 22 916 22 916 22 916 22 916 13 368 
 

1.4 Instalações Principais – Equipamentos [k€] 
   

26 489 26 489 26 489 15 452 
 

1.5 Estudos e Projecto [k€] 1 067 2 562 2 562 2 562 2 562 2 562 1 494 
 

1.6 Gestão e Fiscalização [k€] 1 556 3 734 3 734 3 734 3 734 3 734 2 178 
 

1.7 Imprevistos [k€] 845 2 029 2 029 2 029 2 029 2 029 1 184 
 

1.8 Fundo Baixo Sabor - Plano Trienal de Desenvolvimento e Investimento [k€] 
   

447 447 447 
  

2 
         

2.1 Mercados de Electricidade [k€] 
      

10 181 25 063 

2.2 Mercados de Operação [k€] 
      

1 053 2 592 

2.3 Fundo Baixo Sabor (3% Receitas Líq. Mercados Electricidade) [k€] 
      

256 630 

2.4 Operação e Manutenção e Pessoal [k€] 
      

1 156 2 846 

2.5 Garantia de Potência [k€] 
      

1 425 3 509 

Tabela A.1 – Resultados dos Pagamentos/Recebimentos entre 2008 e 2015 

 

 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 
                 

1.1 [k€] 
                 

1.2 [k€] 
                 

1.3 [k€] 
                 

1.4 [k€] 
                 

1.5 [k€] 
                 

1.6 [k€] 
                 

1.7 [k€] 
                 

1.8 [k€] 
                 

2 Fase de Exploração 

2.1 [k€] 25 721 26 389 27 075 27 779 28 502 29 243 30 003 30 783 31 583 3 2405 33 257 34 111 34 998 35 908 36842 37 800 38 783 

2.2 [k€] 2 660 2 729 2 800 2 873 2 947 3 024 3 103 3 183 3 266 3 351 3 438 3 527 3 619 3 713 3 810 3 909 4 010 

2.3 [k€] 646 663 680 698 716 735 754 774 794 814 835 857 879 902 926 950 975 

2.4 [k€] 2 920 2 996 3 074 3 154 3 236 3 320 3 406 3 495 3 586 3 679 3 775 3 873 3 974 4 077 4 183 4 292 4 403 

2.5 [k€] 3 600 3 694 3 790 3 888 3 989 4 093 4 200 4 309 2 579 
        

Tabela A.2 – Resultados dos Pagamentos/Recebimentos entre 2016 e 2032 (continuação) 

 

 



 
 

104 

 

 
2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 

1 
                 

1.1 [k€] 
                 

1.2 [k€] 
                 

1.3 [k€] 
                 

1.4 [k€] 
                 

1.5 [k€] 
                 

1.6 [k€] 
                 

1.7 [k€] 
                 

1.8 [k€] 
                 

2 Fase de Exploração 

2.1 [k€] 39 791 40 826 41 887 42 976 44 093 45 240 46 416 47 623 48 861 50 132 51 435 52 772 54 144 55 552 56 996 58 478 59 999 

2.2 [k€] 4 115 4 222 4 331 4 444 4 560 4 678 4 800 4 925 5 053 5 184 5 319 5 457 5 599 5 744 5 894 6 047 6 204 

2.3 [k€] 1 000 1 026 1 053 1 080 1 108 1 137 1 166 1 197 1 228 1 260 1 293 1 326 1 361 1 396 1 432 1 470 1 508 

2.4 [k€] 4 518 4 635 4 756 4 879 5 006 5 136 5 270 5 407 5 548 5 692 5 840 5 992 6 147 6 307 6 471 6 639 6 812 

2.5 [k€] 
                 

Tabela A.3 – Resultados dos Pagamentos/Recebimentos entre 2033 e 2049 (continuação) 

 

 
2050 2051 2052 2053 2054 

1 
     

1.1 [k€] 
     

1.2 [k€] 
     

1.3 [k€] 
     

1.4 [k€] 
     

1.5 [k€] 
     

1.6 [k€] 
     

1.7 [k€] 
     

1.8 [k€] 
     

2 Fase de Exploração 

2.1 [k€] 61 559 63 159 64 801 66 486 39 792 

2.2 [k€] 6 366 6 531 6 701 6 875 4 115 

2.3 [k€] 1 547 1 587 1 628 1 671 1 000 

2.4 [k€] 6 989 7 171 7 357 7 549 4 518 

2.5 [k€] 
     

Tabela A.4 – Resultados dos Pagamentos/Recebimentos entre 2050 e 2054 (continuação) 
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Anexo B – Análise de Sensibilidade – Ano Húmido 

Nas Tabelas B.1, B.2 e B.3, encontram-se os resultados obtidos, para o ano 2020, da Análise de 

Sensibilidade em Ano Húmido, tal como referenciado no Capítulo 4.  

 

Pocinho 
Baixo 
Sabor 

Montante 

Baixo 
Sabor 

Jusante 
Valeira Foz Tua Régua Carrapatelo Torrão 

Crestuma 
Lever 

Total 

Produção Bruta [GWh] 909 - - 1 338 677 1 130 1 316 521 586 6 477 

Consumo Bombagem [GWh] - - - - 229 - - 202 - 410 

Produção Líquida [GWh] 909 - - 1 338 511 1 130 1 316 377 586 6 167 

Horas Turbinar [h] 4 887 - - 5 577 2 696 6 280 6 549 3 719 5 006 
 

Horas Bombar [h] - - - - 911 - - 1 295 - 
 

Volumes Turbinados [hm
3
] 19 344 - - 18 226 3 116 16 995 16 691 4 590 24 916 103 877 

Volumes Descarregados [hm
3
] 5 168 - - 8 790 348 13 848 15 780 618 13 449 58 001 

Volumes Bombados [hm
3
] - - - - 764 - - 1 270 - 2 034 

Preço Mercado [€/MWh] 72,68 - - 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 
 

Colocação Venda Mercado 83% - - 85% 91% 85% 85% 90% 84% 
 

Colocação Compra Mercado - - - - 68% - - 68% - 
 

Preço Venda [€/MWh] 60,09 - - 61,49 65,88 61,81 61,78 65,55 61,13 
 

Preço Compra [€/MWh] - - - - 49,33 - - 49,35 - 
 

Receitas Mercado [k€] 54 620 - - 82 300 44 581 69 868 81 325 34 127 35 905 402 626 

Custos Mercado [k€] - - - - 11 285 - - 8 947 - 20 232 

Receitas Líquidas [k€] 54 620 - - 82 300 33 295 69 868 81 325 25 180 39 905 382 394 

Tabela B.1 – Resultados Obtidos “sem Baixo Sabor” em Ano Húmido 

Tabela B.2 – Resultados Obtidos “com Baixo Sabor” em Ano Húmido 

 Pocinho 
Baixo 
Sabor 

Montante 

Baixo 
Sabor 

Jusante 
Valeira Foz Tua Régua Carrapatelo Torrão 

Crestuma 
Lever 

Total 

Produção Bruta [GWh] 910 528 123 1 342 674 1 135 1 323 521 587 7 143 

Consumo Bombagem [GWh] - 220 50 - 225 - - 181 - 676 

Produção Líquida [GWh] 910 352 90 1 342 511 1 135 1 323 377 587 6 627 

Horas Turbinar [h] 4 891 3 771 3 959 5 592 2 686 6 308 6 584 3 719 5 016 
 

Horas Bombar [h] - 1 574 1 602 - 898 - - 1 294 - 
 

Volumes Turbinados [hm
3
] 19 344 2 309 1 734 18 253 3 104 17 065 16 767 4 588 24 959 108 122 

Volumes Descarregados [hm
3
] 5 168 563 854 8 769 348 13 783 15 709 618 13 411 59 224 

Volumes Bombados [hm
3
] - 770 460 - 752 - - 1 268 - 3 250 

Preço Mercado [€/MWh] 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 
 

Colocação Venda Mercado 83% 92% 89% 85% 91% 85% 85% 90% 84% 
 

Colocação Compra Mercado - 69% 70% - 68% - - 68% - 
 

Preço Venda [€/MWh] 60,04 66,61 64,52 62,07 65,82 62,12 62,05 65,59 61,38  

Preço Compra [€/MWh] - 49,81 50,84 - 49,30 - - 49,44 -  

Receitas Mercado [k€] 54 622 35 165 7 918 83 295 44 383 70 533 82 116 34 149 36 019 448 198 

Custos Mercado [k€] - 10 976 2 524 - 11 108 - - 8 958 - 33 566 

Receitas Líquidas [k€] 54 622 24 189 5 394 83 295 33 276 70 533 82 116 25 191 36 019 414 632 
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Pocinho 

Baixo 

Sabor 
Montante 

Baixo 

Sabor 
Jusante 

Valeira Foz Tua Régua Carrapatelo Torrão 
Crestuma 

Lever 

Produção Bruta [GWh] 1 528 123 4 - 2 5 7 0 1 

Consumo Bombagem [GWh] - 220 50 - - 3 - - 1 - 

Produção Líquida [GWh] 1 352 90 4 0 5 7 0 1 

Volumes Turbinados [hm
3
] 0 2 309 1 734 26 - 12 70 76 -2 43 

Volumes Descarregados [hm
3
] 0 563 854 - 21 0 - 65 - 70 0 - 38 

Volumes Bombados [hm
3
] - 770 460 - - 12 - - - 2 - 

Receitas Mercado [k€] 1 35 165 7 918 995 - 197 664 790 21 214 

Custos Mercado [k€] - 10 976 2 524 - - 178 - - 11 - 

Receitas Líquidas [k€] 1 24 189 5 394 995 - 20 664 790 10 214 

Tabela B.3 – Impacto dos dois escalões do Baixo Sabor na Cascata do DNA em Ano Húmido para o Ano 

de 2020 

Comentários 

A presença de um regime hidrológico húmido significa que as centrais têm mais afluências às suas 

albufeiras, o que resulta num aumento dos caudais afluentes turbinados e consequente maior 

produção de energia eléctrica.  

No resultado da simulação é possível observar que os escalões funcionam durante mais tempo e com 

pouca preocupação para que esse turbinamento seja coincidente com as melhores horas do mercado 

porque o excesso de água não permite uma operacional optimização dos recursos hídricos. 

Num ano extremamente húmido, as albufeiras dos escalões da cascata não conseguem reter todas 

as afluências, o que obriga a que grande parte tenha que ser descarregada. Os aproveitamentos com 

maior capacidade de armazenamento são os que, mesmo assim, conseguem fazer alguma gestão 

criteriosa da água. Nesse particular, salienta-se o escalão Baixo Sabor Montante. 

A inclusão dos dois escalões do AHBS na cascata do DNA permite que os caudais afluentes ao invés 

de serem descarregados possam ser turbinados. Como o AHBS disponibiliza essa água para ser 

turbinada no melhor horário possível, potencia uma maior valorização em mercado nos escalões 

situados a jusante no troço nacional do DNA.  

Há uma diminuição do recurso à bombagem pelo facto de não ser tão necessário recorrer a este 

regime para encher a albufeira. Igualmente, num ano extremamente húmido, este processo de 

bombagem é menos compensatório. 

A construção do AHBS causará um impacto positivo nos restantes escalões do Douro determinado 

em 2 656 k€. As receitas líquidas totais geradas pelo AHBS, em 2020, em média, são de 32 238 k€.  
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ANEXO C – Análise de Sensibilidade – Ano Seco 

Nas Tabelas C.1 C.2 e C.3, encontram-se os resultados obtidos, para o ano 2020, da Análise de 

Sensibilidade em Ano Seco, tal como referenciado no Capítulo 4.   

 

Pocinho 
Baixo 
Sabor 

Montante 

Baixo 
Sabor 

Jusante 
Valeira Foz Tua Régua Carrapatelo Torrão 

Crestuma 
Lever 

Total 

Produção Bruta [GWh] 325 - - 531 310 516 657 286 232 2 857 

Consumo Bombagem [GWh] - - - - 294 - - 226 - 520 

Produção Líquida [GWh] 325 - - 531 98 516 557 109 232 2 467 

Horas Turbinar [h] 1 745 - - 2 213 1 237 2 865 3 271 2 044 1 980 
 

Horas Bombar [h] - - - - 1 171 - - 1 613 - 
 

Volumes Turbinados [hm
3
] 7 060 - - 7 285 1 432 7 787 8 345 2 525 10 013 44 446 

Volumes Descarregados [hm
3
] 0 - - 0 0 0 9 0 0 9 

Volumes Bombados [hm
3
] - - - - 979 - - 1 565 - 2 544 

Preço Mercado [€/MWh] 72,68 - - 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 
 

Colocação Venda Mercado 144% - - 143% 163% 139% 136% 149% 141% 
 

Colocação Compra Mercado - - - - 89% - - 89% - 
 

Preço Venda [€/MWh] 104,33 - - 103,65 118,81 101,15 98,63 108,08 102,64 
 

Preço Compra [€/MWh] - - - - 64,64 - - 64,83 - 
 

Receitas Mercado [k€] 33 854 - - 55 054 36 886 52 172 64 836 30 930 23 782 297 525 

Custos Mercado [k€] - - - - 18 993 - - 14 639 - 33 632 

Receitas Líquidas [k€] 33 854 - - 55 054 17 894 52 172 64 836 16 291 23 782 263 883 

Tabela C.1 – Resultados Obtidos “sem Baixo Sabor” em Ano Seco para o Ano de 2020 

 

 

Pocinho 
Baixo 
Sabor 

Montante 

Baixo 
Sabor 

Jusante 

Valeira Foz Tua Régua Carrapatelo Torrão 
Crestuma 

Lever 
Total 

Produção Bruta [GWh] 325 298 65 535 311 519 661 287 232 3 234 

Consumo Bombagem [GWh] - 313 76 - 294 - - 227 - 910 

Produção Líquida [GWh] 325 50 15 535 98 519 661 109 232 2 546 

Horas Turbinar [h] 1 748 2 132 2 104 2 231 1 238 2 881 3 290 2 048 1 986 
 

Horas Bombar [h] - 2 339 2 460 - 1 172 - - 1 618 - 
 

Volumes Turbinados [hm
3
] 7 060 1 357 931 7 326 1 432 7 828 8 390 2 530 10 055 46 909 

Volumes Descarregados [hm
3
] 0 0 12 0 0 0 5 0 0 17 

Volumes Bombados [hm
3
] - 1 128 711 - 980 - - 1 570 - 4 388 

Preço Mercado [€/MWh] 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 72,68 
 

Colocação Venda Mercado 143% 159% 157% 147% 164% 143% 139% 149% 145% 
 

Colocação Compra Mercado - 88% 90% - 89% - - 89% - 
 

Preço Venda [€/MWh] 104,02 115,43 114,14 107,11 118,84 103,68 100,85 108,24 105,07 
 

Preço Compra [€/MWh] - 64,02 65,66 - 64,61 - - 64,86 - 
 

Receitas Mercado [k€] 33 816 34 453 7 443 57 350 39 925 53 772 66 684 31 041 24 413 345 897 

Custos Mercado [k€] - 20 067 5 008 - 19 004 - - 14 693 - 58 772 

Receitas Líquidas [k€] 33 816 14 386 2 436 57 350 17 920 53 772 66 684 16 348 24 413 287 125 

Tabela C.2 – Resultados Obtidos “com Baixo Sabor” em Ano Seco para o Ano de 2020 
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Tabela C.3 – Impacto dos dois escalões do Baixo Sabor na Cascata do DNA em Ano Seco para o Ano de 

2020 

Comentários 

É na presença de um regime hidrológico seco que os aproveitamentos hidroeléctricos com albufeira 

mais se destacam. A valorização que uma central hídrica pode alcançar é mais elevada, quanto maior 

for a capacidade de armazenamento porque desse modo consegue gerir criteriosamente os volumes 

a turbinar nas melhores horas de mercado.  

Como há menos afluências, os caudais turbinados são menores, o que leva a uma diminuição 

substancial da produção de energia, em comparação com os outros cenários analisados. Embora as 

centrais operem durante menos tempo, a produção concentra-se precisamente nas horas de ponta 

onde é mais compensatório turbinar. Os aproveitamentos que possuem albufeiras com maior 

capacidade de armazenamento, como o AHBS, são aquelas que conseguem maximizar os seus 

lucros com a venda de energia em mercado. 

Os aproveitamentos com bombagem conseguem operar sensivelmente as mesmas horas que num 

ano normal ou seco, porque não dependem tanto das afluências naturais para o enchimento das 

albufeiras.  

A presença do AHBS na cascata permite um incremento na produção nos escalões situados no troço 

nacional do DNA que conseguem disponibilizar a energia produzida nas horas mais rentáveis e daí 

aumentar também a sua valorização em mercado.  

A construção dos dois escalões que constituem o AHBS permitirá um benefício acrescido nos 

escalões da cascata DNA, para um ano considerado seco, em média, no valor de 6 420 k€. O ganho 

em mercado no ano de 2020 pela construção do AHBS totaliza 23 424 k€.  

 

 

 

 
 

 

Pocinho 
Baixo 
Sabor 

Montante 

Baixo 
Sabor 

Jusante 

Valeira Foz Tua Régua Carrapatelo Torrão 
Crestuma 

Lever 

Produção Bruta [GWh] 1 298 65 4 0 3 4 1 1 

Consumo Bombagem [GWh] - 313 76 - - - - 1 - 

Produção Líquida [GWh] 1 50 15 4 0 3 4 0 1 

Volumes Turbinados [hm
3
] 0 1 357 931 41 1 41 45 5 41 

Volumes Descarregados [hm
3
] 0 0 12 0 0 0 - 4 0 0 

Volumes Bombados [hm
3
] - 1 127 711 - 1 - - 5 - 

Receitas Mercado [k€] - 38 34 453 7 443 2 296 38 1 600 1 848 111 631 

Custos Mercado [k€] - 20 067 5 008 - 12 - - 54 - 

Receitas Líquidas [k€] - 38 14 386 2 436 2 296 26 1 600 1 848 57 631 
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Anexo D – Avaliação Financeira 

Nas Tabelas D.1, D.2 e D.3 encontram-se a Avaliação Financeira com os cálculos detalhados para as 

várias rubricas ao longo do tempo de vida útil do projecto, tal como referenciado no Capítulo 4.   

 
Rúbrica/Ano -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

1 Despesas de Investimento [k€] -27 531 -55 743 -41 279 -58 176 -58 176 -58 176 -33 676 
    

2 Cash Flow do Investimento [k€] -27 531 -55 743 -41 279 -58 176 -58 176 -58 176 -33 676 
    

3 Proveitos [k€] 
      

12 658 31 170 31 980 32 812 33 665 

4 Custos O&M, Pessoal e Fundo Baixo Sabor [k€] 
      

-1 412 -3 476 -3 567 -3 659 -3 754 

5 Amortizações [k€] 
      

-3 466 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 

6 Resultado Operacional (EBIT) [k€] 
      

7 780 19 375 20 095 20 834 21 592 

7 EBIT x (1-0,25) [k€] 
      

5 835 14 531 15 071 15 625 16 194 

8 Cash Flow de Exploração [k€] 
      

9 302 22 850 23 390 23 944 24 513 

9 Cash Flow Total [k€] -27 531 -55 743 -41 279 -58 176 -58 176 -58 176 -24 374 22 850 23 390 23 944 24 513 

Tabela D.1 – Resultados da Avaliação Financeira de Ano -6 a Ano 4 

 

 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 [k€]  
                

2 [k€]  
                

3 [k€] 34 540 35 438 36 360 37 305 38 275 37 428 35 755 36 685 37 639 38 617 39 622 40 652 41 709 42 793 43 906 45 047 46 218 

4 [k€] -3 819 -3 952 -4 055 -4 160 -4 269 -4 380 -4 493 -4 610 -4 730 -4 853 -4 949 -5 109 -5 242 -5 378 -5 518 -5 621 -5 808 

5 [k€] -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 

6 [k€] 22 369 23 167 23 986 24 826 25 730 24 730 22 943 23 756 24 590 25 445 26 323 27 224 28 148 29 096 30 096 31 067 32 142 

7 [k€] 16 777 17 375 17 989 18 619 19 266 18 547 17 207 17 817 18 442 19 084 19 742 20 418 21 111 21 822 22 552 23 300 24 068 

8 [k€] 25 096 25 694 26 308 26 938 27 585 26 866 25 526 26 136 26 761 27 403 28 061 28 737 29 430 30 141 30 871 31 619 32 387 

9 [k€] 25 096 25 694 26 308 26 938 27 585 26 866 25 526 26 136 26 761 27 403 28 061 28 737 29 430 30 141 30 871 31 619 32 387 

Tabela D.2 – Resultados da Avaliação Financeira de Ano 5 a Ano 21 (continuação)  

 

 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

1 [k€]   
              

 

2 [k€]   
              

 

3 [k€] 47 420 48 653 49 918 51 216 52 548 53 914 55 316 56 754 58 229 59 743 61 297 62 890 64 525 66 203 67 924 69 690 71 502 

4 [k€] -5 959 -6 114 -6 273 -6 436 -6 604 -6 775 -6 952 -7 132 -7 318 -7 508 -7 703 -7 904 -8 109 -8 320 -8 536 -8 758 -8 986 

5 [k€] -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 -8 319 

6 [k€] 33 142 34 220 35 326 36 461 37 625 38 819 40 045 41 302 42 593 43 916 45 274 46 668 48 097 49 564 51 069 52 613 54 198 

7 [k€] 24 856 25 665 26 494 27 345 28 219 29 115 30 034 30 977 31 944 32 937 33 956 35 001 36 073 37 173 38 302 39 460 40 648 

8 [k€] 33 175 33 984 34 813 35 664 36 538 37 434 38 353 39 296 40 263 41 256 42 275 43 320 44 392 45 492 46 621 47 779 48 967 

9 [k€] 33 175 33 984  34 813 35 664 36 538 37 434 38 353 39 296 40 263 41 256 42 275 43 320 44 392 45 492 46 621 47 779 48 967 

Tabela D.3 – Resultados da Avaliação Financeira de Ano 22 a Ano 38 (continuação) 
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 39 40 

1 [k€] 
  

2 [k€] 
  

3 [k€] 73 361 43 907 

4 [k€] -9 219 -5 518 

5 [k€] -8 319 -4 853 

6 [k€] 55 823 33 536 

7 [k€] 41 867 25 152 

8 [k€] 50 186 30 005 

9 [k€] 50 186 30 005 

Tabela D.4 – Resultados da Avaliação Financeira de Ano 39 a Ano 40 (continuação) 

 

 

 

 

 

 


