
Energias Renováveis nos Açores

e a mobilidade elétrica

• Metas a alcançar em 2020 e em 2030 na União

Europeia;

• Energias renováveis nos Açores, o caso da geotermia;

• Constrangimentos da integração da energia renovável

na rede elétrica dos Açores;

• Armazenagem de energia;

• Regulação da Rede;

• Hídricas reversíveis em São Miguel e Terceira;

• Eletrificação da sociedade açoriana, os casos do

aquecimento de águas sanitárias e da mobilidade

elétrica.



Key EU targets for 2020

• 20% cut in greenhouse gas emissions

compared with 1990;

• 20% of total energy consumption from

renewable energy;

• 20% increase in energy efficiency.



Key EU targets for 2030

• At least 40% cut in greenhouse gas

emissions compared with 1990;

• At least 27% of total energy consumption

from renewable energy;

• At least 27% increase in energy

efficiency.



EU long-term goals

• By 2050, the EU aims to cut its emissions

substantially – by 80-95% compared to

1990 levels as part of the efforts required

by developed countries as a group.

• Turning Europe into a highly energy

efficient and low-carbon economy will also

boost the economy, create jobs and

strengthen Europe's competitiveness.



G7 leaders agree to phase out fossil fuel 

use by end of century(7/8 juin 2015)



G7 summit: Leaders agree end to reliance on 

fossil fuels by the end of the century
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Caracterização dos Recursos e seus Impactos na Gestão dos Sistemas Eléctricos

Recurso
Característica do 

recurso

Constrangimento

(Gestão do Sistema)
Solução Técnica

Hídrico 

Recurso sazonal e

dependente do grau de

pluviosidade, mas que

introduz pouca intermitência

na rede.

Não garantia da segurança

do abastecimento.

Não garantia da estabilidade

do sistema,

Necessidade de controlo da

tensão e frequência por outra

fonte energética
Actualmente são os grupos

geradores das centrais

térmicas que pelas suas

características técnicas

garantem a segurança do

abastecimento e a

estabilidade do sistema

(controlo da tensão e da

frequência).

Eólico e 

fotovoltaico

Elevado grau de

intermitência altamente

dependente da meteorologia.

Geotérmico e 

incineração de 

resíduos

Produção que deve ser

mantida praticamente

constante, ao longo do dia,

mas que pode variar ao

longo da semana e das

estações do ano, mas “não é

despachável”.

Necessidade de controlo da

tensão e frequência por outra

fonte energética



35 thermal springs at S. Miguel, Terceira, Faial, 

Graciosa and Flores Islands … traditionally

used for balneotherapy



Termas do Carapacho (Graciosa)

1811 – “Banhos da Coroa”, Caldeiras da Rib. Grande (S. Miguel Is.)



Ponta Delgada

Fogo volcanic
complex

Ribeira Grande 
geothermal field

Sete Cidades

Furnas

Nordeste

Povoação

SÃO MIGUEL GEOTHERMAL PROJECT

Ribeira Grande Geothermal Field

Two geothermal power plants

…a total capacity of 23 MWe is installed



SÃO MIGUEL GEOTHERMAL PROJECT

Pico Vermelho Pilot Plant

1973-1980: Surface exploration and exploratory drilling of the Ribeira
Grande Geothermal Field

1980-2005: Exploitation of the pilot plant

Manufacturer: Mitsubishi

Nominal capacity: 3 MW

Steam consumption: 56 t/h @ 5,1 bar.a

Operating results: 84 GWh in 136 k hours

(…no re-injection!)

Pico Vermelho power plant was operated for 25 years and served as 
a valuable training school for the technical staff in the operation and 

maintenance of the wellfield and generation equipment



SÃO MIGUEL GEOTHERMAL PROJECT

Pico Vermelho Pilot Plant



Phase A (1994)

 Installed capacity 2 x 2,5 MW

 Geothermal wells CL1 and CL2

Phase B (1998-2015)

 New installed capacity 2 x 4,0 MW

 Wells CL1, CL2, CL3, CL5, CL6 and CL7

 Re-injection of effluent in well CL4

CL4

CL5

Phase A

2 X 2,5 MW

Phase B

2 X 4,0 MW

CL3CL2CL1 CL6

SÃO MIGUEL GEOTHERMAL PROJECT

Ribeira Grande Plant

Production wells
Re-injection

well
Today´s TOTAL installed capacity = 13 MW

ORC binary system

CL7



SÃO MIGUEL GEOTHERMAL PROJECT

Ribeira Grande Plant



SÃO MIGUEL GEOTHERMAL PROJECT

Ribeira Grande Plant



PV9PV7PV4PV3PV2 PV10

10 MW

One generation unit, 

binary cycle, air-cooled

condensing system

Geothermal fluid

provided by five

production wells

Re-injection in two

geothermal wells

PV8

SÃO MIGUEL GEOTHERMAL PROJECT

Pico Vermelho Plant

(2006-2015)

Today´s TOTAL installed capacity = 10 MW



SÃO MIGUEL GEOTHERMAL PROJECT

Pico Vermelho Plant



SÃO MIGUEL GEOTHERMAL PROJECT

Pico Vermelho Plant



SÃO MIGUEL GEOTHERMAL PROJECT

Pico Vermelho Plant



SÃO MIGUEL GEOTHERMAL PROJECT

Pico Vermelho Plant



SÃO MIGUEL GEOTHERMAL PROJECT
Cachaços-Lombadas: future investments

• The Ribeira Grande plant (13 MW) has been

generating power since 1994;

• There is a natural decline of the geothermal

production wells;

• In 2016-2017, after the approval of the

Environmental Impact Study, 3 new deep

geothermal wells will be drilled in Cachaços-

Lombadas sector (Mata do Botelho) in order to

saturate the power capacity installed.



• Tracer tests at Ribeira Grande

geothermal field are almost

concluded;

• The trace indicators in the injection

wells PV9, PV10 and PV11 are not

appearing in the production wells,

after 4 months testing;

• After updating the conceptual and

numerical model of the reservoir

and evaluating the sustainability of

the Pico Vermelho sector, we will

consider to drill 3 new wells in order

to support an expansion of + 5 MW.

SÃO MIGUELGEOTHERMAL PROJECT
Pico Vermelho: future investments



AZORES GEOTHERMAL PROJECT

Terceira Island

Terceira 
Island



Volcanologic map of the island of Terceira (Nunes, 2000)

TERCEIRA GEOTHERMAL PROJECT

Volcanology
Pico Alto Geothermal Field



TERCEIRA GEOTHERMAL PROJECT

Pico Alto Geothermal Field



TERCEIRA GEOTHERMAL PROJECT

Deep drilling



TERCEIRA GEOTHERMAL PROJECT

Well testing



Central geotérmica do Pico Alto
trabalhos em curso



Central geotérmica do Pico Alto
trabalhos em curso



Produção de Energia Renovável nos Açores

Um desafio permanente
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Diagrama de Cargas 
(Domingo - 28 de Outubro de 2012)

Térmica

Eólica

Hídrica

Geotérmica

Parque Eólico Graminhais: Limitado

Gr. Geradores Térmicos : PG < 50% PN

Grau de 
Penetração de 

Energia Renovável

70,2%

Exemplo de Constrangimento Actual na Gestão do Sistema Electroprodutor – Ilha de S. Miguel



Ilha de S. Miguel
Grau de Penetração de 

Energia Renovável

75%



Ilha Terceira
Grau de Penetração de 

Energia Renovável

40%





Hídrica Reversível São Miguel
(dia útil de inverno 2019)



Térmica 14,4 MW

Eólica 2,8 MW

Hídrica 4,0 MW

Q. Resíduos 6,6 MW

Geotérmica 29,0 MW

Total 56,8 MW

diagrama de cargas previsto para São Miguel 

diagrama de cargas com a central hídrica reversível

Hídrica Reversível São Miguel

(75% Renovável) 

dia útil de inverno 2019

Margem para Produção Eólica:

1,2 MW a 9,0 MW 

(dependente do recurso eólico, das

capacidades de controlo das centrais e

das condições de exploração do sistema)



Hídrica Reversível São Miguel
(dia útil de verão)



Térmica 17,3 MW

Eólica 1,8 MW

Hídrica 2,9 MW

Q. Resíduos 6,6 MW

Geotérmica 29,0 MW

Total 57,6 MW

diagrama de cargas previsto 

diagrama de cargas a central hídrica reversível

Hídrica Reversível São Miguel

(70% Renovável)

dia útil de verão 2019

Margem para Produção Eólica:

0,0 MW a 7,1 MW 

(dependente do recurso eólico, das

capacidades de controlo das centrais e

das condições de exploração do sistema)



Hídrica reversível da ilha Terceira



Hídrica reversível da ilha Terceira



Reservatório superior



Caraterísticas do reservatório 

superior

• Cota de coroamento – 580,00 m

• Cota do fundo – 565,50 m

• Nível de pleno armazenamento -579,00 m

• Nível mínimo de exploração – 565,50 m

• Altura útil de água – 13,50 m

• Altura máxima de escavação – 14,50 m

• Capacidade útil - 92.000 m3

• Área para implantação do reservatório e 

estruturas auxiliares – 37200 m2



Reservatório inferior



Caraterísticas do reservatório 

inferior

• Cota de coroamento – 229,00 m

• Cota do fundo – 215,00 m

• Nível de pleno armazenamento – 226,00 m

• Nível mínimo de exploração – 216,00 m

• Altura útil de água – 10,00 m

• Altura máxima de escavação – 14,00 m

• Capacidade útil - 91.000 m3

• Área para implantação do reservatório e 

estruturas auxiliares – 37280 m2



Caraterísticas da hídrica reversível 

da ilha Terceira

• Comprimento conduta forçada 1600 m;

• Cota fundo reservatório superior 565,5 m;

• Cota plataforma Central  229,5m;

• Desnível entre cotas 336 m;

• Potência das bombas 8 MW;

• Potência das turbinas 7 MW.



Hídrica Reversível Terceira
(dia útil de inverno 2019)



Hídrica Reversível Terceira
(geotermia 3 MW; 52% Renovável)

dia útil de inverno 2019

diagrama de cargas previsto

diagrama de cargas com a central hídrica reversível

Térmica 11,8 MW

Eólica 7,0 MW

Hídrica 0,5 MW

Q. Resíduos 2,2 MW

Geotérmica 3,0 MW

Total 24,5 MW

Margem para Produção Eólica:

0,8 MW a 9,8 MW 

(dependente do recurso eólico, das

capacidades de controlo das centrais e

das condições de exploração do sistema)



Hídrica Reversível Terceira
(geotermia 7 MW; 68% Renovável)

dia útil de inverno 2019

diagrama de cargas previsto

diagrama de cargas com a central hídrica reversível

Térmica 7,8 MW

Eólica 7,0 MW

Hídrica 0,5 MW

Q. Resíduos 2,2 MW

Geotérmica 7,0 MW

Total 24,5 MW

Margem para Produção Eólica:

2,8 MW a 8,8 MW 

(dependente do recurso eólico, das

capacidades de controlo das centrais e

das condições de exploração do sistema)



Hídrica Reversível Terceira
(geotermia 10 MW; 76% Renovável)

dia útil de inverno 2019

diagrama de cargas previsto 

diagrama de cargas com a central hídrica reversível

Térmica 6,0 MW

Eólica 5,8 MW

Hídrica 0,5 MW

Q. Resíduos 2,2 MW

Geotérmica 10,0 MW

Total 24,5 MW

Margem para Produção Eólica:

0,0 MW a 5,8 MW 

(dependente do recurso eólico, das

capacidades de controlo das centrais e

das condições de exploração do sistema)



Hídrica Reversível Terceira
(dia útil de verão de 2019)



Hídrica Reversível Terceira
(geotermia 3 MW; 34% Renovável)

dia útil de verão de 2019

diagrama de cargas

diagrama de cargas com a central hídrica reversível

Térmica 16,8 MW

Eólica 3,4 MW

Hídrica 0,0 MW

Q. Resíduos 2,2 MW

Geotérmica 3,0 MW

Total 25,4 MW

Margem para Produção Eólica:

0,0 MW a 8,2 MW 

(dependente do recurso eólico, das

capacidades de controlo das centrais e

das condições de exploração do sistema)



Hídrica Reversível Terceira
(geotermia 7 MW; 50% Renovável)

dia útil de verão de 2019

diagrama de cargas

diagrama de cargas com a central hídrica reversível

Térmica 12,8 MW

Eólica 3,4 MW

Hídrica 0,0 MW

Q. Resíduos 2,2 MW

Geotérmica 7,0 MW

Total 25,4 MW

Margem para Produção Eólica:

0,0 MW a 7,2 MW 

(dependente do recurso eólico, das

capacidades de controlo das centrais e

das condições de exploração do sistema)



Hídrica Reversível Terceira
(geotermia 10 MW; 61% Renovável)

dia útil de verão de 2019

diagrama de cargas

diagrama de cargas com a central hídrica reversível

Térmica 9,8 MW

Eólica 3,4 MW

Hídrica 0,0 MW

Q. Resíduos 2,2 MW

Geotérmica 10,0 MW

Total 25,4 MW

Margem para Produção Eólica:

0,0 MW a 4,2 MW 

(dependente do recurso eólico, das

capacidades de controlo das centrais e

das condições de exploração do sistema)



Ilha das Flores

Previsão



Eletrificar a sociedade açoriana

• Para atingirmos as metas da União Europeia previstas

para 2030 precisamos de:

• Aumentar a eficiência energética;

• Aumentar a penetração de renováveis na rede elétrica;

• Substituir o consumo de combustíveis fósseis por

eletricidade, nomeadamente no aquecimento de águas

sanitárias e no transporte terrestre.



Aquecimento de águas sanitárias

• Ao contrário do continente a RAA não tem acesso ao gás

natural, sendo obrigada ao uso de gás butano importado.

• A EDA procedeu a uma avaliação das vantagens e dos

inconvenientes da substituição dos esquentadores a gás

por termoacumuladores elétricos para o aquecimento de

águas quentes sanitárias.



Aquecimento de águas sanitárias

• Em entidades devidamente acreditadas foi ensaiado um

conjunto vasto de esquentadores a gás e de

termoacumuladores elétricos com vista a estudar os seus

respetivos desempenhos, nomeadamente no que diz

respeito:

• Eficiência energética;

• Custo por utilização anual;

• Grau de satisfação em ambiente real.



Eficiência energética dos termoacumuladores elétricos superior a 

40% ao dos esquentadores a gás na média dos aparelhos 

testados

Aquecimento de águas sanitárias



Realizando apenas 50% do aquecimento das águas durante o 

vazio resulta numa redução dos custos anuais em 20%

Aquecimento de águas sanitárias



Foi solicitado aos 26 inquiridos que avaliassem, numa escala de 1 a 5, o

termoacumulador elétrico instalado e o anterior esquentador a gás no

que concerne aos seguintes parâmetros: fiabilidade, facilidade de uso,

capacidade de resposta, poupança, estética e avaliação global.

O score médio da avaliação do termoacumulador elétrico foi de 4,52.

O score médio da avaliação do esquentador a gás butano foi de

3,14.

Aquecimento de águas sanitárias



• O atual “design” dos

termoacumuladores

elétricos permite, sem

produzir grandes

alterações nas

instalações existentes,

a substituição direta

dos aparelhos a gás

instalados.

Termoacumuladores elétricos 



• Por cada mil termoacumuladores elétricos instalados

estima-se um aumento da procura em cerca 3,5 GWh/ano.

• Esta procura pode e deve ser feita sobretudo nas horas do

vazio.

• Se todos os clientes domésticos substituíssem os

esquentadores a gás por termoacumuladores elétricos, o

consumo de energia elétrica subiria em 40%, o que

permitiria acomodar muito mais energia renovável, e

diminuiria em muito as emissões de gases com efeito de

estufa.

Aquecimento de águas sanitárias 

com recurso à eletricidade



• Foi com base nestas premissas que

no passado dia 25/09/2015 a EDA

iniciou a campanha de promoção e

venda de termoacumuladores

elétricos.

• Nesta campanha a EDA assegura a

comparticipação nos custos de

instalação até €100,00,

independentemente do aparelho ser

adquirido em qualquer espaço

comercial ou diretamente à EDA

(possibilidade de pagamento

fracionado até 48 meses sem juros).

Aquecimento de águas sanitárias com 

recurso à eletricidade



• As viaturas elétricas atualmente já conseguem autonomias superiores

a 200km.

• Quantas vezes nos últimos anos fez mais de 200km num único dia na

RAA?

Mobilidade elétrica



• A nível de consumo de energia elétrica, um veículo

utilitário, como por exemplo um Renault ZOE, consome

14kWh/100km traduzindo-se em 1,40€/100km. Um

Renault Clio IV a gasolina consome 6,9l/100km

traduzindo-se o mesmo em 8,49€/100km

• A EDA, S.A. atualmente já possuí 10 viaturas elétricas

na sua frota automóvel, sem qualquer transtorno à sua

atividade. Os vigilantes da natureza também já o fazem.

Mobilidade elétrica



• A necessidade da indústria automóvel de reduzir ainda mais

as emissões de gases com efeito de estufa irá exponenciar

a produção de veículos híbridos e ou 100% elétricos.

Mobilidade elétrica

Nissan Leaf BMW i3


