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Evolução da produção distribuída na RND

Em 2020

• Potência ligada- 4,5 GW

• AT- 65% | MT- 35%

• Crescimento 5x em 20 
anos

• 86% FER

• 56% Eólica

• 12% Solar



Perspectiva de evolução curto/ médio prazo (2021-24)

• Perspectiva-se um crescimento significativo da produção 
distribuída, a partir de FER: 4,2 GW

Processos em carteira
Potência de 

Ligação [MVA]

Processos anteriores ao DL 76/2019 1370 

Títulos Reserva de Capacidade (TRC) 930

Leilão de Capacidade 2019 (TRC) 252

Leilão de Capacidade 2020 (TRC) 87

Unidades de Pequena Produção (UPP) 1460

Unidades de Produção para Autoconsumo (UPAC)* 83

TOTAL 4182

*- Processos em carteira. Tipicamente estes processos são iniciados com menor antecedência, pelo

que se espera um maior incremento no período 2021-2024  
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Impacto da produção distribuída na RND actual

• Na RND, actualmente, já se observam regiões com 
saldo produtor (zonas de elevada concentração 
eólica)

Ano 2020

Saldo = 
Pconsumo - Pprodução

Pconsumo

Legenda

- Saldo ≤ -1

- -1 < Saldo ≤ 0

- 0 < Saldo ≤ 0,5

- 0,5 < Saldo ≤ 1



Impacto da produção distribuída na RND futura

Previsão Ano 2025

Saldo = 
Pconsumo - Pprodução

Pconsumo

Legenda

- Saldo ≤ -1

- -1 < Saldo ≤ 0

- 0 < Saldo ≤ 0,5

- 0,5 < Saldo ≤ 1

• As regiões com saldo produtor 
alargam-se ao Sul, com 
predominância da produção 
solar.

• O impacto na RND é mais 
complexo, dada a maioria das 
ligações se realizarem na MT. 



Desafios

• Maior congestionamento da 
rede.

• Maior complexidade da gestão 
dos balanços de energia.

• Operação da rede com maiores 
constrangimentos.

• Maiores variações de tensão, 
principalmente nas redes BT.

Diagrama de carga semanal- região 

central do Baixo Alentejo (previsão)
[MW]

Seg.                Ter.                  Qua.                 Qui.                 Sex.                 Sáb.                Dom.

Diagrama de cargas médias anuais

Saldo de injecção líquida na RNT



Oportunidades

• Reforço e renovação das redes para 
fazer face à sua maior utilização.

• Novos sistemas para gestão e 
operação da rede (Plataforma de 
gestão de energia, ADMS).

• Sensorização e monitorização das 
infraestruturas, em particular de postos 
de transformação e redes BT.  
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