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Desafio geracional
Aproveitamento da energia hídrica…
… desde sempre!
Da energia mecânica
extraída das águas para
diversas indústrias, como a
alimentar, a têxtil e a de
serração, ao seu
aproveitamento para
produção de electricidade

Primeiras centrais hidroeléctricas - meados do
século XIX  pequenos aproveitamentos
associados a instalações industriais, para o
fornecimento de energia eléctrica e mecânica,
ou para abastecimento de cidades (em Portugal
o 1º foi de Vila Real em 1890, central de
Terragido)
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Evolução do sector hidroeléctrico

Final do século XIX primeiros
aproveitamentos
hidroeléctricos

Anos 30’ a 40’ aumento da
produção industrial e
agrícola, irrigação

Anos 50’ a 90’ –
maior
desenvolvimento do
sector –
electrificação do País

Fonte: REN “Hidroelectricidade em Portugal – memória e desafio”; APREN

Em Portugal, no final de 2011…
38 grandes centrais hídricas (> 10 MW): ~ 5 040 MW
das quais 6 são reversíveis: 1 100 MW

201

~150 pequenas centrais hídricas: ~450 MW
Fonte: APREN
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Desde então…
aproveitamentos de
fins múltiplos sustentabilidade

Perspectivas para o futuro
Plano Nacional de Acção para as Energias Renováveis (PNAER)…
- 750 MW em pequenas centrais hídricas
- 8 798 MW (dos quais 4 032 MW reversível)

Actualmente, grande incerteza em relação à política energética
 Estabelecimento de disposições de carácter transitório – DL n.º 25/2012 e
Despacho n.º 3316/2012  “congelamento do sector” & anulação de
iniciativas privadas para desenvolvimento de novos projectos

Planos de Gestão de Regiões Hidrográficas – essencial maior articulação entre
o planeamento hídrico e energético
Essencial: séria avaliação do potencial hidroeléctrico disponível em Portugal
- Técnica e economicamente viável
- Com constrangimentos ambientais
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Hidroelectricidade: prós e contras
Prós
 Produção de electricidade através de recursos endógenos - sem recurso a combustíveis
fósseis (carvão e gás natural) e sem emissões de CO2
 Elevada eficiência e controlabilidade na produção de electricidade
 Albufeira - armazenamento e fins múltiplos
 Efeito mitigador de aspectos negativos de situações extremas - garantia de caudais
ecológicos, regularização de caudais
 Promoção de turismo e actividades de lazer – desenvolvimento regional

Contras
 Fonte de produção de electricidade sazonal e dependente do ano hidrológico
Alteração do regime de escoamento natural do rio
 Alteração da paisagem e usos do solo
 Impactes na fauna piscícola e na flora ribeirinha

A análise dos prós & contras de aproveitamentos hidroeléctricos
deve considerar as alternativas existentes para produção de electricidade
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Inovação no sector hidroeléctrico
Soluções Técnicas
 Turbinas Alden – turbinas de 3 pás com uma menor velocidade de rotação - redução da
mortalidade de peixes;
 Aeration technique - redução da cavitação nas pás das turbinas - redução da mortalidade
do plâncton (base da cadeia alimentar) em 83 a 85%;
 Pequenas centrais hídricas enquadradas no meio envolvente
- Boas práticas já demonstradas a nível nacional
ex. Aproveitamento Hidroeléctrico de Manteigas

Soluções regulatórias
 Planeamento energético
 Planeamento hídrico
 Adequação do processo de licenciamento às pequenas centrais hídricas
 Criação de um balcão único para o licenciamento de projectos de energias renováveis
 Comissões de avaliação ambiental – inclusão de um representante do promotor
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Projectos APREN
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Projecto Europeu Stream Map
Financiado pelo programa Energia Inteligente - Europa da Comissão Europeia
Coordenação da ESHA (European Small Hydropower Association)
Consórcio de 10 associações nacionais de diferentes Estados-Membros da UE
Advisory Board: Eurostat, Eurelectric e Eur’Observer

Período de desenvolvimento do projecto: Abril 2009 a Julho de 2012
Principais objectivos
Definição de um roteiro para o sector das PCHs  concretização das metas para 2020 Directiva das Renováveis
 Criação da primeira base de dados do sector hidroeléctrico dos 27 Estados-Membros da União
Europeia
 Estabelecimento de uma rede de contactos dos principais actores do sector hidroeléctricos
 Sensibilização para a realidade do sector hidroeléctrico – remoção de barreiras e melhoria das
condições para o seu desenvolvimento
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Projecto Europeu Stream Map

Energia
- Dados actuais
- Previsões
- Potencial

Mercado
- Indústria
- Economia
Política Sectorial
- Mecanismos de apoio
- Concessões
- Legislação

http://streammap.esha.be/
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e2p – Energias Endógenas de Portugal

Projecto da APREN em parceria com o INEGI
http://e2p.inegi.up.pt/

Online desde Junho de 2011

Visa dar a conhecer ao público em geral os centros eletroprodutores com
recurso a fontes renováveis
À data, inclui…
 Biogás
 Biomassa
 Eólica
 PCHs
 Resíduos sólidos urbanos
 Solar fotovoltaico
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Informação pode ser consultada por…
distrito/região autónoma
centro eletroprodutor
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e2p – Energias Endógenas de Portugal
Designação da PCH

Localização
Potência instalada
Ano de ligação
Localização Googlemaps

Contactos

Texto descritivo
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e2p – Energias Endógenas de Portugal
Próximos Passos
 Recolha de comentários e melhoria da base de dados
Contacto: dep.tecnico@apren.pt

 Incorporação de outras fontes de energia renovável, como a grande
hídrica
 Celebrar protocolos com outras entidades, como DGEG
 Elaboração de mapa, para distribuição, com indicação de todas as
centrais de produção de electricidade em regime especial de
origem renovável (PRE-FER) em Portugal
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