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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com o disposto no Regulamento de Qualidade de Serviço (RQS) a 

EDP Distribuição, enquanto distribuidor vinculado, deve elaborar e publicar, 

anualmente, um relatório do qual conste, designadamente, a caracterização do 

desempenho da Empresa em termos de qualidade de serviço quer comercial, 

quer técnica. A publicação deste relatório, referente ao ano 2005, vem assim dar 

cumprimento àquela disposição.  

São, igualmente, apresentados os resultados dos estudos de satisfação realizados 

junto de clientes empresariais e de clientes residenciais. 

Relativamente ao ano de 2005, é de salientar o bom desempenho da EDP 

Distribuição em termos da qualidade do serviço prestado, que se traduz, 

nomeadamente, nos valores registados para os indicadores gerais de qualidade 

de serviço comercial que excedem, na generalidade dos casos, os padrões 

fixados no RQS em pelo menos três pontos percentuais. 

Por outro lado, e no âmbito da qualidade de serviço técnica regista-se a 

redução, em relação a 2004, em mais de 18% dos valores dos principais 

indicadores gerais. Esta redução continua a dever-se ao esforço realizado nos 

últimos anos ao nível das obras de investimento e de manutenção, e à 

implementação de um conjunto alargado de iniciativas de carácter técnico e 

organizativo. 

É de referir que, em termos dos indicadores de continuidade de serviço relativos 

ao ano de 2005 (capítulo 5), não são consideradas as interrupções de serviço 

com causas directamente imputáveis aos incêndios florestais ocorridos no Verão 

de 2005, uma vez que se trataram de situações perfeitamente extraordinárias e 

exógenas à Empresa. Por exemplo, no indicador Tempo de Interrupção 

Equivalente da Potência Instalada (TIEPI MT) foram excluídos 9,26 minutos devidos 

àqueles incêndios. 

Em 2005, a Empresa lançou internamente, nalguns casos com apoio de 

consultores externos, um conjunto de iniciativas com o objectivo melhorar os 

níveis de qualidade de serviço, e de responder com maior eficácia aos desafios 



Qualidade de Serviço – Relatório 2005 

2

colocados pela regulação e pela liberalização do mercado da electricidade em 

Portugal.

Destaca-se ainda a execução do Plano Anual de Monitorização da Qualidade e 

Continuidade da Onda de Tensão nas redes da Distribuição (QCT), em que 

foram realizadas cerca de 450 000 horas de medições, cujos resultados permitem 

concluir que a EDP Distribuição garante os mais elevados padrões de qualidade 

de serviço aos seus clientes, procurando exceder os requisitos de serviço, 

técnicos e comerciais, estabelecidos no RQS e fiscalizados pela Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos. 

De referir igualmente a participação activa da EDP Distribuição nos trabalhos de 

revisão do Regulamento de Qualidade de Serviço, trabalhos estes dinamizados 

pela Direcção-Geral de Geologia e Energia. 
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2.CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

2.1 INFRAESTRUTURAS

Em 31 de Dezembro, as instalações e equipamentos em serviço, na rede da EDP 

Distribuição, eram os seguintes: 

ANO 2004 2005

SUBESTAÇÕES
   Nº de subestações   381   382
   Nº de transformadores   669   672
   Potência instalada (MVA) 13 887 14 467
REDES (incluindo ramais, em km)  201 090  205 327
   AT (60/130 kV)  7 811  8 052
   Aéreas  7 428  7 632
   Subterrâneas   383   420
   MT (6kV/10 kV/15 kV/30 kV)  66 261  68 285
   Aéreas  53 905  55 240
   Subterrâneas  12 356  13 045
   BT ( < 1 kV)  127 018  128 990
   Aéreas  99 447  100 380
   Subterrâneas  27 571  28 610
POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO
   Nº de postos  54 744  56 720
   Potência instalada (MVA)  15 585  16 279
CONTADORES 6 065 405 6 141 386
   MAT/AT/MT  25 032  25 493
   BT Total (BTN+BTE+IP) 6 040 373 6 115 893

No final do ano de 2005 existiam 14 467 MVA instalados em 382 subestações, 

enquanto que a potência instalada em postos de transformação de distribuição 

era de 16 279 MVA, com 56 720 transformadores. 
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A rede de alta tensão tinha uma extensão de 8 052 km, sendo 7 632 km de rede 

aérea (94,8%). Quanto às redes de média e baixa tensão estavam em 

exploração, respectivamente, 68 285 km e 128 990 km de rede, representando a 

rede aérea 81% do total da rede de MT, enquanto que no caso da rede BT, a 

rede aérea representava 78% do total desta rede.  
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2.2. CLIENTES E CONSUMOS DE ELECTRICIDADE

Em 31 de Dezembro, a EDP Distribuição tinha cerca de 5 907 milhares de 

utilizadores das suas redes dos quais 13 226 eram consumidores que optaram por 

contratar no mercado o fornecimento de energia eléctrica. Em termos de 

estrutura, os clientes de baixa tensão representavam 99,6% do número total de 

clientes e 53,9% do total da energia entregue pelas redes de distribuição a 

clientes finais. 

Estrutura  

Número de Clientes

BT
99,6%

MAT/AT/MT
0,4%

Consumo  de Energia

MAT/AT/MT
46,1%

BT
53,9%

Estando a Empresa organizada, territorialmente, em três Direcções de Serviços 

de Rede (Norte, Centro e Sul) e 14 Áreas de Rede, apresenta-se de seguida a 
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distribuição do número de clientes e respectivos consumos anuais por cliente 

(“BT” e “Outros Níveis de Tensão”) em cada Área de Rede. 

Milhares de Clientes

kWh/Cliente

Minho
1,2    411,8

719,1        3,8 Trás-os-Montes
0,8    293,5

244,5        3,0Ave Sousa
2,4    432,4

792,2        4,3
Grande Porto

1,6  642,1
1 462,9      5,2

Beira Interior
1,1    289,1

568,0        3,0Coimbra/Lousã
1,2 376,2

1 509,3      3,4

Beira Litoral
2,5    487,5

968,2 3,8

Litoral Centro
1,9    329,6

701,8 3,9

Grande Lisboa
2,1  866,4

1 103,4 4,4

Oeste
1,3 388,1

1 170,0 3,7

Vale do Tejo
2,1    298,6

548,3 3,9

Alentejo
1,5    246,9

543,4 3,9

Algarve
0,8    377,9

621,1 4,3

Áreas de Rede – Número de Clientes e Consumo/Cliente – 2005
(SEP + SENV)
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TOTAL
21,7       5 885,9

932,5 4,0

P.Setúbal
1,0  445,8

2 278,1 3,8
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O RQS, em vigor desde de 2003, estabelece para o País três zonas geográficas 

(zonas A, B, C) às quais estão associadas padrões de Qualidade de Serviço. O 

artigo 8º do referido regulamento caracteriza as zonas, em função do número 

–
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de clientes existente nas diversas localidades1, e define que esta caracterização 

se deverá manter pelo menos até 2006. Em 31 de Dezembro de 2005 os clientes 

da EDP Distribuição estavam distribuídos, pelas diferentes zonas, da forma 

apresentada no gráfico seguinte: 

Distribuição de clientes por zonas
(situação em 31 de Dezembro de 2005)

Zona B
30,6%

Zona C
46,9%

Zona A
22,5%

                                                           
1 - Zona A: capitais de distrito e localidades com mais de 25 mil clientes; 

Zona B: localidades com um número de clientes compreendido entre 2 mil e quinhentos e 25 mil; 
Zona C: restantes localidades. 
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3. GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 

Falar de qualidade de produtos e serviços não é novidade. O binómio 

preço/qualidade, que dominou as regras do mercado até ao final do século, 

deixou de estar equilibrado e a importância da qualidade para as empresas 

ganhou uma nova relevância – é vista como um factor de diferenciação, 

criando vantagem competitiva para a empresa. Por seu turno, os clientes 

tornaram-se mais exigentes, construíram os seus próprios padrões de qualidade 

valorizando tudo aquilo que, de acordo com as suas expectativas, os pode 

tornar mais satisfeitos. 

Conhecer e acompanhar a evolução da percepção que os clientes têm do 

desempenho da Empresa tem-se revelado essencial para aferir e ajustar 

processos, para disponibilizar e aconselhar sobre novos produtos e serviços e 

para inovar na realização de operações. 

O Modelo de Gestão da Qualidade adoptado pela EDP em 2004, de que as 

pesquisas de opinião são ferramenta de ajuda à tomada de decisão, assenta – 

com as necessárias adaptações ao caso específico da Empresa – nos 

designados "critérios Baldrige para a excelência de performance", que 

preenchem a necessidade das organizações abordarem a qualidade a um nível 

organizacional – ligando, por exemplo, a maneira de conceber os seus 

produtos/serviços com funções como a “Satisfação de Clientes”, de 

“Colaboradores” e de “Clientes internos”. 

A qualidade é vista como uma ferramenta de gestão, tão válida e importante 

como as finanças, o marketing ou a inovação tecnológica. Qualidade é algo a 

atingir em tudo o que fazemos, da tarefa mais básica à mais complexa, o que 

pressupõe que a implementação de sistemas de melhoria da qualidade seja um 

processo de mudança que envolve toda a organização – a satisfação do 

Cliente Externo pressupõe a satisfação e motivação de Clientes Internos e de 

Colaboradores e reflecte-se, necessariamente, nos Resultados. 
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Clientes
Satisfeitos

Colaboradores
Satisfeitos

Lealdade à
Empresa

>Resultados

Clientes
Satisfeitos

Colaboradores
Satisfeitos

Lealdade à
Empresa

>Resultados

Em 2005 foi dada continuidade à realização de pesquisas de satisfação, tendo-se 

monitorizado a evolução dos principais índices, entre os quais a satisfação de 

clientes com o “Produto” e com o “Serviço”. 

3.1. CLIENTES EMPRESARIAIS

A pesquisa de satisfação dos clientes empresariais da EDP Distribuição foi 

conduzida entre Junho e Julho de 2005. A informação foi recolhida através de 

um questionário auto-administrado, enviado a amostras aleatórias de 11 847 e 

8743 clientes BTE e MT, respectivamente, e à totalidade dos clientes MAT/AT, 

excluindo dos universos os contratos referentes a instalações do Grupo EDP. 

A taxa média global de respostas foi de 14,3%, taxa essa que, no contexto do 

modelo adoptado, e verificadas nos respondentes as proporcionalidades 

segmentais existentes no universo, permite a inferência estatística em termos 

equivalentes aos de uma amostra aleatória da mesma dimensão, cujas 

margens de erro2, quando analisadas as diferentes questões, variam entre 2,6% 

e 1%, para um intervalo de confiança a 95%. 

As pontuações apresentadas representam as médias das respostas efectivas, na 

ordem crescente das escalas utilizadas. Por exemplo, na escala de 0 a 100, o 

valor 0 corresponde a “Nada” ou semântica equivalente no contexto da 

pergunta e o 100 corresponde a “Muito” ou semântica equivalente no contexto 

da pergunta. 

Os resultados em termos de “Satisfação” e de “Lealdade” dos clientes 

empresariais da EDP Distribuição são apresentados nos gráficos seguintes: 

                                                           
2  - Semiamplitude de um intervalo de confiança a 95%. 
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Satisfação com o Fornecimento de Energia Eléctrica
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Jul-2005

 66% dos clientes empresariais da EDP Distribuição estão "muito satisfeitos" ou 
"satisfeitos" com o produto - energia eléctrica.

Numa escala de 0 a 100 o nível médio de satisfação é de 63 pontos.

 Satisfação com o Atendimento ao Cliente
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Jul-2005
 54% dos clientes empresariais da EDP Distribuição estão "muito satisfeitos" ou 

"satisfeitos" com o serviço prestado.
Numa escala de 0 a 100 o nível médio de satisfação é de 59 pontos.
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Lealdade
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Jul-2005
 50% dos respondentes continuarão ou talvez continuem com a  EDP.
Numa escala de 0 a 100 o valor médio para a Lealdade situa-se nos 63 pontos.

Na estrutura do modelo adoptado, foram calculados dois índices, com vista a 

monitorizações futuras: 

Índice de Satisfação com o Produto (ISP)

Índice de Satisfação com o Serviço (ISS)

O ISP agrega a “Satisfação com o Produto” com a “Lealdade” e o ISS agrega a 

“Satisfação com o Serviço” com a “Lealdade”. A aplicação do modelo 

conduziu aos seguintes resultados: 
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A diminuição do valor dos índices, registada entre 2004 e 2005, deve-se 

essencialmente ao facto da lealdade manifestada pelos clientes ter diminuído 

neste intervalo de tempo. 

No gráfico seguinte observa-se a evolução da “Satisfação” e da “Lealdade” em 

mercados monopolistas ou semi-monopolistas e em mercados de livre 

concorrência.  

Satisfação versus Lealdade 

Lealdade 
(Retenção)

100% 

80% 

Mercados 
monopolistas ou 
semi-monopolistas 

Mercados de livre 
concorrência 

Satisfação 

60% 

40% 

20% 

1 2 3 4 5 

Num mercado totalmente liberalizado para os segmentos BTE, MT, AT e MAT, 

como é o caso português, é normal o registo de alguma diminuição da 

“lealdade” por parte destes clientes que têm a possibilidade de escolher de 

entre diferentes fornecedores de energia eléctrica aquele que lhe ofereça o 

melhor produto/o melhor serviço. 

O modelo de análise adoptado pela EDP implica não só a construção de 

indicadores de satisfação como os que já vimos, mas também permite 

identificar os atributos que mais contribuem para a formação da satisfação dos 

clientes.  

Através de uma análise de regressão identificamos os atributos que têm maior 

impacto na “Satisfação dos Clientes com o Produto” (energia eléctrica): 
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Média das Valorizações – Escala 0 a 100 
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Em termos da “Qualidade do Serviço Prestado, os atributos que, em 2005, 

tiveram maior impacto na sua explicação foram: 
Média das Valorizações – Escala 0 a 100 

59

67
66

55

52

0

25

50

75

100

Serviço prestado pelo  
Call-Center

Resolução de  
problemas comerciais

Rigor da facturaçãoCompreensão/Clareza
da factura

Tempo de resposta

Nov-04 Jul-05 

No que respeita à “Imagem global da EDP”é claro que, os atributos 

relacionados com o preço foram os mais penalizados. 
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Média das Valorizações – Escala 0 a 100 
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3.2. CLIENTES RESIDENCIAIS

A pesquisa de satisfação dos clientes residenciais decorreu entre Maio e Agosto 

de 2005. A informação foi recolhida através de um questionário 

auto-administrado, enviado a uma amostra aleatória de 48 000 clientes. A taxa 

de resposta foi de 10%, permitindo a inferência estatística em termos 

equivalentes aos de uma amostra aleatória da mesma dimensão, verificados 

que foram os pressupostos já referidos em relação aos clientes empresariais. As 

margens de erro variam entre 0,7% e 4,5%, para um intervalo de confiança de 

95%.  

Satisfação com o Fornecimento de Energia Eléctrica

13

61

17

6 3
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Muito satisfeito Satisfeito Nem satisfeito
nem insatisfeito

Insatisfeito Muito
insatisfeito

(%
)

Ago-05
 74% dos clientes residenciais da EDP Distribuição estão "muito satisfeitos" ou 

"satisfeitos" com o produto - energia eléctrica.
Numa escala de 0 a 100 o nível médio de satisfação é de 69 pontos.
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 Satisfação com o Atendimento ao Cliente
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Ago- 05
 63% dos clientes residenciais da EDP Distribuição estão "muito satisfeitos" ou "satisfeitos" 

com o serviço prestado.
Numa escala de 0 a 100 o nível médio de satisafação é de 65 pontos.
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Ago- 05
 49% dos respondentes referiram que de certeza ou provavelmente continuarão com a  

EDP.
Numa escala de 0 a 100 o valor médio para a Lealdade situa-se nos 63 pontos.

Também para o caso dos clientes residenciais foram construídos dois índices de 

Satisfação dos Clientes (ISP – índice de satisfação com o Produto e ISS – índice 

de Satisfação com o Serviço) tendo em vista monitorizações futuras em termos 

de “Produto fornecido” e “Serviço prestado”. 
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A diminuição do valor dos índices registada em 2005 deve-se essencialmente ao 

facto da lealdade manifestada pelos nossos clientes ter diminuído face a 2004. 

Com a proximidade da liberalização da actividade de comercialização de 

energia eléctrica também para o caso dos clientes BTN, é normal que se gere 

nos clientes residenciais uma atitude de maior exigência e de grande 

expectativa, penalizando a actual situação de monopólio, nomeadamente em 

termos de preço e de serviços prestados. 

EDP comparada com outras empresas
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 Cerca de um terço dos clientes indica que a EDP é  "muito melhor" ou "melhor" do que 
outras empresas nacionais prestadoras de serviços básicos (água, gás, telefones).

Numa escala de 0 a 100 o valor médio situa-se nos 56 pontos.

De acordo com o modelo adoptado pela EDP, apresentam-se de seguida os 

factores que, utilizando uma análise de regressão, são determinantes na 

satisfação dos clientes com o “Produto energia eléctrica”, com o “Serviço” e 

com a “Imagem”. 
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Em termos dos atributos com maior impacto na satisfação dos clientes com o 

“Produto (energia eléctrica)”. 
Média das Valorizações – Escala 0 a 100 
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Em termos de “Qualidade do Serviço prestado”, os atributos que, em 2005, 

tiveram maior impacto na explicação foram: 
Média das Valorizações – Escala 0 a 100 
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Finalmente, em termos de “Imagem global da EDP”, os aspectos mais 

valorizados foram a “relação da EDP com os seus clientes” e a “capacidade de  

inovação”. 
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4. QUALIDADE DE SERVIÇO DE ÂMBITO COMERCIAL 

4.1. BALANÇO DA APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DA QUALIDADE DE SERVIÇO 

As exigências decorrentes das profundas alterações que se têm verificado no 

mercado energético, mercado este que, comercialmente, já se encontrava 

regulado pela publicação e posterior aplicação do Regulamento da 

Qualidade de Serviço (RQS), foram determinantes para os avultados 

investimentos que a EDP Distribuição efectuou nos últimos anos em sistemas 

informáticos. 

Concomitantemente, a necessidade de adaptação dos métodos e processos à 

nova realidade do mercado em que se insere, foi crucial para os investimentos 

efectuados nestas áreas.

A revisão e actualização dos métodos e processos, dos sistemas informáticos e a 

adequação dos recursos humanos realizadas pela EDP Distribuição, permitiram o 

cumprimento do objectivo fixado, que se resume em mais e melhor serviço com 

os mais elevados padrões de qualidade, tendo assim sido possível ultrapassar os 

valores dos padrões de 8 dos 9 indicadores de qualidade de serviço comercial 

estabelecidos no RQS.  

De facto, apenas no caso do indicador “percentagem de clientes de baixa 

tensão normal cujo contador foi objecto de pelo menos uma leitura durante o 

último ano civil” o valor obtido se situou abaixo do padrão (em cerca de 3 

pontos percentuais). Contudo, neste caso, é necessário referir que não foi 

possível à Empresa proceder ao cálculo do indicador nos termos estabelecidos 

nas Normas Complementares ao RQS(3).

4.2. RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES

O relacionamento com os clientes continuou a merecer a maior atenção por 

parte da EDP Distribuição, em especial as formas de acesso à Empresa, pelo 

que as actividades desenvolvidas durante o ano de 2005 continuaram a ter 

                                                           
(3) – “Não são consideradas para efeitos de cálculo do indicador... as situações de segunda habitação em que o 
contador não se encontra disponível ao distribuidor.” (ponto 9.3.7 das Normas Complementares). 
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como enfoque principal o acréscimo de satisfação dos clientes, o qual foi 

consubstanciado na redução dos tempos de espera em Lojas e no Contact 

Center, evidenciando deste modo um incremento na qualidade do 

atendimento.  

Para a concretização dos objectivos foi essencial a implementação, em todas 

as lojas próprias da EDP, do sistema de gestão de tempos de espera e de 

segmentação dos clientes, a introdução de máquinas de pagamento 

automático de facturas, assim como a renovação de todos os equipamentos 

informáticos do Contact Center. 

A contínua uniformização dos procedimentos associados à implementação do 

“vestuário edp” no front-office assumiram também uma importância estratégica 

no objectivo de satisfação dos clientes. 

Ainda no âmbito do relacionamento com os clientes, continuou a EDP 

Distribuição a investir na diversificação e optimização das formas de acesso à 

Empresa, nomeadamente pelo alargamento da rede de Pontos de Energia (249 

credenciados em funcionamento no final do ano) e de cobrança da PayShop 

(2 451 agentes no final do ano). Em parceria com os Municípios e sob o 

patrocínio do IGLC – Instituto para a Gestão das Lojas de Cidadão, continuou a 

promover-se o alargamento e manutenção dos Postos de Atendimento ao 

Cidadão (PAC’s), tendo-se encerrado o ano de 2005 com 67 PAC’s em 

funcionamento. 

A dinamização do relacionamento com os clientes materializou-se ainda nos 

contactos regulares estabelecidos de modo presencial, pelas equipas de 

Gestores de Clientes e pelas Equipas de Contacto Directo a Clientes, nos 

segmentos empresarial e residencial, respectivamente. 

Por fim, é de referir que se manteve como objectivo prioritário o reforço da 

utilização do canal Internet na interacção com os clientes, pelo que o 

investimento no site EDP continuou a ser alargado com novos conteúdos e 

funcionalidades, principalmente de natureza comercial, para o que se 

estabeleceram parcerias com outros “Portais”, tendo sido levada a cabo a 

divulgação da Loja Virtual junto de um conjunto significativo de autarquias. 
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4.3. INDICADORES GERAIS DE QUALIDADE DO RELACIONAMENTO COMERCIAL 

Em 2005 e nos termos do RQS então em vigor, o desempenho global da EDP 

Distribuição relativo ao relacionamento comercial é caracterizado através dos 

seguintes indicadores gerais de qualidade de serviço: 

Percentagem de orçamentos de ramais e chegadas de BT elaborados no 

prazo máximo de 20 dias úteis; 

Percentagem de ramais e chegadas de BT executados no prazo máximo 

de 20 dias úteis; 

Percentagem de ligações à rede de instalações em BT executadas no 

prazo máximo de 2 dias úteis, após a celebração do contrato de 

fornecimento de energia eléctrica; 

Percentagem de atendimentos com tempos de espera até 20 minutos nos 

centros de atendimento; 

Percentagem de atendimentos com tempos de espera até 60 segundos no 

atendimento telefónico centralizado; 

Percentagem de clientes com tempo de reposição de serviço até 4 horas, 

na sequência de interrupções de fornecimento acidentais; 

Percentagem de reclamações apreciadas e respondidas até 15 dias úteis. 

Percentagem de pedidos de informação, apresentados por escrito, 

respondidos até 15 dias úteis; 

Percentagem de clientes em baixa tensão normal cujo contador tenha 

sido objecto de pelo menos uma leitura durante o último ano civil. 

Nos pontos seguintes é feita uma análise dos valores registados para os 

diferentes indicadores no decurso de 2005 sendo possível concluir que a 

Empresa conseguiu concretizar um desempenho adequado no âmbito da 

prestação de serviços aos clientes, desempenho esse traduzido no facto de se 

terem excedido os valores da generalidade dos padrões de qualidade fixados 

pelo RQS. 

Ramais e Chegadas BT

A evolução do indicador “Orçamentos de Ramais e Chegadas de Baixa Tensão 

elaborados no prazo máximo de 20 dias úteis” é apresentada no gráfico 
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seguinte. Nos termos do estabelecido nas Normas Complementares ao RQS, no 

cálculo deste indicador excluem-se os casos de inexistência de rede de 

distribuição no local onde se situa a instalação de utilização a alimentar, bem 

como os casos em que, existindo rede, seja necessário proceder ao seu reforço. 

* Valores acumulados.
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Verifica-se que ao longo de todo o ano de 2005 foi mantido um desempenho 

de excelência o que permitiu ultrapassar o indicador definido pelo RQS, em 

mais de 4 pontos percentuais. De facto, dos 90 196 orçamentos de BT 

elaborados em 2005, 99,7% tiveram um prazo de elaboração até 20 dias úteis. 

O indicador “Ramais e Chegadas de Baixa Tensão executados no prazo 

máximo de 20 dias úteis” que, nos termos das Normas Complementares ao 

RQS, é calculado com exclusão dos casos de inexistência de rede de 

distribuição no local onde se situa a instalação de utilização a alimentar, bem 

como dos casos em que, existindo rede, seja necessário proceder ao seu 

reforço, teve a evolução constante do gráfico da página seguinte. 
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Comparativamente a 2004, a EDP Distribuição registou uma clara melhoria em 

termos do tempo médio de execução dos ramais de BT. Tal facto tem clara 

tradução ao nível do valor do indicador de qualidade de serviço que passou de 

95,3% em 2004 para 98,8% em 2005, o que correspondeu à realização de cerca 

de 51 900 ramais num prazo até 20 dias úteis. 

Ligações à rede de Baixa Tensão 

O indicador “Ligações à rede de Baixa Tensão executadas no prazo máximo de 

2 dias úteis após celebração do contrato de fornecimento de energia eléctrica”

pretende caracterizar o desempenho da Empresa em termos dos prazos em 

que são efectuadas as activações de fornecimento, nos casos em que o cliente 

manifesta urgência nessa activação. As situações em que o próprio cliente 

pretende que o serviço seja realizado para além do prazo de dois dias úteis, 

não são consideradas aquando da determinação deste indicador. 

O cálculo do indicador é feito exclusivamente nos casos em que o ramal já se 

encontra estabelecido e em que a ligação envolve apenas a colocação ou 

operação de órgãos de corte ao nível da portinhola ou da caixa de coluna e a 

ligação ou montagem do contador de energia eléctrica e do disjuntor de 

controlo de potência. 
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Ligações de instalações à rede de BT
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A evolução verificada durante o ano de 2005 permite inferir que o padrão 

estabelecido no RQS (90% de ligações realizadas até 2 dias úteis) foi largamente 

ultrapassado, o que corresponde a que das cerca de 238 mil activações de 

fornecimento solicitadas, 232 mil foram realizadas num prazo até dois dias úteis.  

O resultado obtido advém dos investimentos, materiais e humanos, que a EDP 

Distribuição tem consistentemente realizado. 

Atendimento Presencial 

O “tempo de espera nos centros de atendimento”, é caracterizado pelo tempo 

que medeia entre o instante de atribuição da “senha” que estabelece o 

número de ordem de atendimento e o início deste, sendo este indicador de 

qualidade de serviço apurado para os três centros de atendimento da EDP 

Distribuição com maior número de clientes. Os centros de atendimento que 

foram objecto de monitorização em 2005 foram Lisboa, Porto e Santa Maria da 

Feira, tendo sido monitorizados nestes centros cerca de 152 mil atendimentos.  
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As dificuldades sentidas no primeiro trimestre de 2005, para se cumprir o padrão 

definido no RQS (90% de atendimentos até 20 minutos), encontram-se 

evidenciadas no gráfico anterior. 

Contudo, mercê das medidas adoptadas no sentido de reduzir os tempos de 

espera entre o momento da chegada do cliente e o início do atendimento, e 

das acções de sensibilização efectuadas, foi possível inverter a tendência inicial 

tendo-se ultrapassado o padrão em mais de 3 pontos percentuais. 

Atendimento Telefónico 

O indicador “tempo de espera no atendimento telefónico centralizado” teve a 

evolução constante do gráfico seguinte:  
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Conforme se conclui da leitura dos dados relativos ao atendimento telefónico 

centralizado, no ano de 2005 o padrão definido pelo RQS (80% de atendimentos 

telefónicos até 60 segundos) foi ultrapassado em cerca de 15 pontos 

percentuais, o que correspondeu ao atendimento de cerca de 5,2 milhões de 

chamadas num tempo inferior a 60 segundos.  

Para este resultado foram fundamentais os investimentos, humanos e materiais, 

que a EDP tem realizado na procura de servir sempre mais e melhor os seus 

clientes. 

Reposição de serviço a clientes 

Este indicador avalia a qualidade do serviço prestado pela EDP Distribuição em 

termos da “reposição de fornecimento de energia eléctrica, após interrupções 

acidentais”. No cálculo deste indicador, só se consideram as interrupções 

acidentais com uma duração superior a 3 minutos. O RQS estabelece que pelo 

menos 80% dos clientes, cujo fornecimento tenha sido interrompido, tenham o 

serviço reposto no prazo máximo de 4 horas após o incidente. 

* Valores acumulados
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Da análise do gráfico conclui-se que o padrão estabelecido no RQS foi 

ultrapassado em cerca de 17 pontos percentuais. Tal correspondeu a que o 

restabelecimento do fornecimento de energia a clientes foi efectuado num 

prazo até 4 horas no caso de 17,3 milhões de interrupções acidentais do 

fornecimento. 
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O desempenho de excelência alcançado resulta da firme vontade da Empresa 

em cumprir rigorosamente o objectivo que se propôs, o qual tem subjacente 

uma prestação de serviços com elevado rigor e competência. 

Reclamações apreciadas e respondidas

A evolução do indicador relativo às “Reclamações apreciadas e respondidas 

até 15 dias úteis” encontra-se representada no gráfico seguinte. Este indicador 

diz respeito à apreciação de todas as reclamações que foram apresentadas à 

EDP Distribuição, incluindo as que foram formuladas por telefone.  
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Da leitura dos dados constantes do gráfico acima, infere-se um desempenho 

excelente consubstanciado no valor verificado para a percentagem de 

reclamações respondidas num prazo até 15 dias úteis (99% das respostas). 

Não é demais salientar que o resultado obtido para este indicador só foi possível 

mercê dos investimentos, realizados pela Empresa na adequação quer dos 

recursos humanos quer dos sistemas. 

Durante 2005 foram recebidas pela EDP Distribuição um total de cerca de 242 

mil reclamações. No gráfico seguinte é feita uma análise, por trimestre, dos 

motivos que estiveram na origem das diversas reclamações que foram 

apresentadas à Empresa, sendo de salientar que destas cerca de 82% foram 

relativas a questões de “facturação”.

O avolumar das reclamações relativas a questões de “facturação” foi o reflexo 

da invocação, por parte de vários clientes, do “princípio de prescrição” em 
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situações de acertos de facturação decorrentes da utilização de estimativas de 

consumo. De referir que este tema foi objecto de debate nos meios de 

comunicação social no decurso do primeiro semestre de 2005. 

Número de reclamações recebidas no ano de 2005
(motivos)
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Atendimento 2382 1157 1435 1775  6 749

Leitura, Facturação, Cobrança  45 660  49 742  56 812  48 253  200 467

Características técnicas  1 716  1 549  1 618  2 053  6 936

Redes  6 519  4 409  5 513  6 562  23 003

Outros   545  1 143  1 412  1 751  4 851

1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre Total Ano

Pedidos de informação

Os elementos relacionados com os “Pedidos de informação, apresentados por 

escrito, respondidos até 15 dias úteis” encontram-se representados no gráfico 

da página seguinte. 
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Pedidos de informação
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Da análise dos dados acima expressos constata-se que ao longo de 2005 o 

padrão do RQS (90% dos pedidos de informação respondidos até 15 dias úteis), 

foi sempre ultrapassado, o que corresponde a que das 43 400 respostas dadas 

pela Empresa, cerca de 41 mil foram-no num prazo máximo de 15 dias úteis. 

 De referir que, à semelhança do que sucedeu com as reclamações, o assunto 

que mais motivou a apresentação de pedidos de informação respeita a 

“facturação”. 

Clientes Baixa Tensão cujo contador tenha sido lido durante o último ano civil

Segundo o Regulamento de Qualidade de Serviço, em cada ano civil, 98% dos 

clientes alimentados em baixa tensão deverão ser lidos pelo menos uma vez. No 

gráfico seguinte observa-se a evolução do indicador “Percentagem de Clientes 

de Baixa Tensão cujo contador tenha sido lido durante o último ano civil”. 
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Verifica-se que o indicador registou o valor de 95,2%, inferior ao padrão 

respectivo que é de 98%. Importa sublinhar que, pelo facto da EDP Distribuição 

não possuir uma identificação dos contadores que estão instalados no interior 

de segundas habitações, não foi possível proceder ao cálculo do indicador nos 

termos do estabelecido nas Normas Complementares ao Regulamento da 

Qualidade de Serviço isto é, “excluindo as situações de segunda habitação em 

que o contador não se encontra disponível ao distribuidor”, o que faz com que 

seja difícil apurar se, em 2005, o indicador foi ou não efectivamente cumprido. 

Por outro lado, a evolução deste indicador estará também associada a um 

menor número de leituras comunicadas pelos clientes, uma vez que, durante 

2005, contrariamente ao sucedido no ano anterior, a Empresa não realizou 

qualquer campanha de marketing com o objectivo de incentivar a obtenção 

de leituras, tendo antes optado por investir na optimização do processo 

“leituras” e na aquisição de novos terminais portáteis de leitura, 

nomeadamente com comunicação por GPRS.  

De referir que o valor obtido corresponde à realização de cerca de 5,8 milhões3

de leituras de contadores instalados em clientes BTN. 

                                                           
3 - Neste número estão incluídas as leituras de contadores de contratos que foram rescindidos durante o ano 2005. 
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4.4. COMPENSAÇÕES POR INCUMPRIMENTO DOS PADRÕES INDIVIDUAIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO 
DE ÂMBITO COMERCIAL

O artigo 46º do Regulamento da Qualidade de Serviço estabelece que sempre 

que no decorrer da prestação de alguns serviços, não sejam cumpridos os 

níveis mínimos de qualidade (padrões) os clientes têm direito a uma 

compensação monetária, atribuída de forma automática. 

Prevê também o Regulamento que o pagamento da citada compensação 

deverá ocorrer na primeira factura que seja emitida 45 dias úteis após a 

ocorrência do facto motivador do pagamento da compensação, pelo que 

não existe uma relação temporal, directa, entre a data do incumprimento e a 

data de pagamento, sendo neste contexto difícil estabelecer uma relação 

causa/efeito.  

Os serviços que são objecto de monitorização de forma a que seja avaliada a 

qualidade individual do serviço prestado são: 

Visitas às instalações dos clientes (padrão: cumprimento do intervalo de 3 

horas combinado para a visita); 

Assistência técnica após comunicação, pelo cliente, de avaria na sua 

alimentação individual de energia eléctrica (padrão: assistência no prazo de 

5 horas para o caso de clientes BT em zonas C; 4 horas no caso dos restantes 

clientes); 

Retoma do fornecimento de energia após suspensão do serviço por facto 

imputável ao cliente (padrão: clientes BT – até às 17 horas do dia útil seguinte 

àquele em que houve a regularização da situação; restantes clientes – no 

período de 8 horas após regularização); 

Tratamento de reclamações sobre facturação ou cobrança; características 

técnicas da tensão e funcionamento do equipamento de contagem 

(padrão: resposta ou visita às instalações no prazo de 15 dias úteis). 

O número e o montante das compensações, de âmbito comercial, pagas 

durante o ano foram os seguintes: 
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Número euros Número euros Número euros Número euros Número euros

Visitas  390 5 890,00  91 1 405,00  65  975,00  84 1 310,00  630 9 580,00

Assist.Técnicas Solicitadas  209 3 195,00  50  760,00  25  385,00  32  550,00  316 4 890,00

Retoma Fornecimento  433 6 665,00  179 2 725,00  82 1 240,00  155 2 345,00  849 12 975,00

Reclamações relativas a
"Facturação ou cobrança"  6 100,00 0 0  3  45,00  1  15,00  10  160,00

Reclamações relativas a
"Funcionam. Eq. Contagem" 0 0 0 0  1  15,00 0 0  1  15,00

Total 1 038 15 850,00  320 4 890  176 2 660,00  272 4 220,00 1 806 27 620,00

Designação da
 Compensação

Total Ano4.º trimestre3.º trimestre2.º trimestre1.º trimestre

Da leitura dos elementos que compõem o quadro acima, verifica-se que foram 

pagas 1 806 compensações relativas à qualidade de serviço comercial, 

traduzidas em 27 620,00 euros.  

De referir ainda que não houve lugar ao pagamento de compensações 

relativas ao incumprimento do padrão referente ao tratamento de 

reclamações respeitantes a “características técnicas da tensão”. 

A análise dos elementos relativos a cada um dos indicadores individuais de 

qualidade de serviço que deram origem ao pagamento de compensações é 

feita, de forma individualizada e através de gráficos, nas páginas seguintes. 

Contudo, nunca é demais referir que a EDP Distribuição sempre teve como 

meta a satisfação de todos os clientes em geral e cada Cliente em particular 

através da prestação de um melhor serviço com os mais elevados padrões de 

qualidade, o que se traduziu, para o ano de 2005, na redução do número de 

incumprimentos dos indicadores individuais de qualidade de serviço de 

natureza comercial. 

De referir que apesar de não existir uma relação temporal, directa, entre os 

incumprimentos dos padrões individuais da qualidade de serviço e os 

pagamentos das respectivas compensações, na análise que se faz de seguida 

este facto não é tido em consideração. 

Da análise da informação constante do gráfico seguinte, verifica-se que no 

ano de 2005 foram pagas 630 compensações, por incumprimento do intervalo 

de três horas combinado para as visitas às instalações dos clientes, o que 

correspondeu ao montante de € 9 580,00. 
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De referir que o número de compensações pagas corresponde a cerca de 

0,11% do total das visitas realizadas, sendo de realçar que, no período em 

análise, foram concretizadas cerca de 578 mil visitas, o que permite 

perspectivar o elevado volume de meios, quer humanos quer técnicos, 

envolvidos. 
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Nº Total de Visitas 163 894 308 243 462 366 578 104

Nº compensações pagas  390  481  546  630

Março* Junho* Setembro* Dezembro*

* Valores Acumulados

No que respeita às compensações referentes às “Assistências técnicas 

solicitadas”, a evolução ao longo dos diferentes trimestres de 2005 foi a que se 

apresenta no gráfico da página seguinte. 
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Analisando a informação apresentada no gráfico anterior, constata-se que o 

número de compensações pagas, relativamente ao total das assistências 

técnicas solicitadas, correspondeu aproximadamente a 0,20%, o que traduz o 

empenho colocado pela EDP Distribuição no cumprimento do objectivo, 

previamente definido, de atender melhor todos os clientes. 

No que respeita à “Suspensão e Retoma do Fornecimento”, durante o ano de 

2005 foram pagas 849 compensações no valor total de €12 975,00 referentes às 

situações em que não foi possível cumprir os prazos estabelecidos para a 

retoma de fornecimento de energia após suspensão por facto imputável ao 

cliente. 

As compensações pagas representaram cerca de 0,20% do total das situações 

de suspensão do fornecimento.  
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Nº Suspensões Fornecimento 116 950 238 240 343 071 433 827

Nº compensações pagas  433  612  694  849

Março* Junho* Setembro* Dezembro*

* Valores Acumulados

Analisando o gráfico seguinte, verifica-se que durante o ano de 2005 foram 

pagas 10 compensações, no montante de € 160,00, por incumprimento do 

indicador individual de qualidade de serviço relativo à “resposta a 

reclamações referentes a Facturação e/ou Cobrança”.  

Constata-se que os incumprimentos representam 0,005% das reclamações 

totais apresentadas com esta classificação, o que demonstra o empenho 

colocado, pela EDP Distribuição, na rápida resolução das questões colocadas 

pelos clientes. 
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* Valores acumulados

De referir ainda que, das 612 reclamações apresentadas relativas ao 

“funcionamento do equipamento de contagem”, apenas houve lugar ao 

pagamento de uma compensação por ter sido excedido o prazo de 15 dias 

úteis para a resposta à referida reclamação, compensação essa no montante 

de 15,00 euros. 

4.5. CLIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS

A evolução do “Número de clientes com necessidades especiais” registado 

encontra-se representada no gráfico seguinte: 
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Analisando a informação disponível conclui-se que dos 415 clientes existentes 

em Dezembro de 2005, 168 eram dependentes de equipamento médico, 30 

tinham deficiências motoras, 7 tinham problemas auditivos e 210 eram invisuais. 

4.6. ACÇÕES MAIS RELEVANTES PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE SERVIÇO DE ÂMBITO COMERCIAL

À semelhança dos anos anteriores, a política comercial estabelecida pela EDP 

Distribuição baseou-se claramente numa prestação de serviços assente em 

rigorosos critérios de qualidade, com o objectivo de garantir a total satisfação 

dos clientes. 

Durante o exercício de 2005 a EDP Distribuição continuou a efectuar a 

inventariação dos seus métodos e processos para, sempre que se justificasse, 

realizar os necessários ajustamentos com o objectivo de aumentar a qualidade 

de serviço prestado aos seus clientes. Neste contexto, destacam-se as seguintes 

medidas: 

Divulgação de dados referentes a leituras, facturação e diagramas de 

cargas dos clientes através do EDP Online;  

Criação de roteiros de leitura mensais de telecontagem para evitar a 

concentração das leituras no último dia do mês (distribuindo assim a 

facturação ao longo do mês); 
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Constituição de grupos de trabalho para a revisão dos Processos 

relacionados com a Gestão da Dívida, Leituras, Reclamações e 

Contagens, estando actualmente em fase da implementação as 

oportunidades de melhoria encontradas;  

Desenvolvimento de acções com vista à melhoria do atendimento 

especializado aos clientes do Estado, dos Organismos Oficiais e das 

Grandes Empresas e Autarquias; 

Lançamento do projecto Gestor de Cliente BTN; 

Lançamento de programas de formação relacionados com as “Melhores 

Práticas e Atitudes nas Lojas edp”, com o objectivo de sanar eventuais 

diferenças em práticas e atitudes que possam estar na origem de 

diferentes performances, ao mesmo tempo que se procurou promover a 

rápida disseminação das acções com maior sucesso (melhores práticas) 

por todas as Lojas; 

Realização de acções de formação dirigidas especificamente aos 

atendedores da Linha Empresarial do Contact Center, tendo como 

objectivo a actualização e divulgação de novos conceitos, a 

classificação dos contactos dos clientes empresariais e a sensibilização 

para a nova realidade do mercado energético; 

Realização de sessões de esclarecimento para divulgação de 

procedimentos e melhores práticas, visando a satisfação plena do 

Cliente através do cumprimento dos níveis de serviço, designadamente 

os relacionados com Leituras;  

Definição de novos procedimentos e redesenho de processos referentes 

à detecção de anomalias de contagem e de fraudes; 

Desenvolvimento do programa de controlo metrológico; 

Estudo e apresentação de propostas de melhoria no Sistema Comercial, 

com o objectivo de melhorar, em eficácia e fiabilidade, os processos e 

funcionalidades em exploração, essenciais a um bom desempenho 

comercial e à redução de custos e à melhoria da imagem da Empresa. 
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5.QUALIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO 

Neste capítulo apresentam-se os indicadores de Qualidade de Serviço Técnico 

verificados no ano de 2005 o que permite caracterizar a qualidade de serviço 

das redes de distribuição de energia eléctrica, ao mesmo tempo que se procura 

contribuir para: 

analisar o comportamento das redes de distribuição, com o objectivo de 

identificar eventuais acções de melhoria; 

analisar a adequação da resposta da Empresa quer às ocorrências da 

rede, quer às solicitações dos clientes; 

identificar as Áreas de Rede mais carenciadas no sentido de permitir 

tomar decisões concretas sobre as actuações que se traduzam numa 

melhoria da qualidade de serviço no abastecimento de energia eléctrica 

aos clientes por elas servidos; 

caracterizar a qualidade da onda de tensão. 

Os indicadores relativos à continuidade do serviço foram obtidos a partir dos 

sistemas informáticos de registo e gestão de incidentes. Relativamente às 

definições dos termos técnicos utilizados as mesmas constam do anexo 3. 

5.1. CONTINUIDADE DE SERVIÇO

Os indicadores de 2005 apresentam uma melhoria significativa em relação ao 

ano anterior. A obtenção destes resultados deve-se sobretudo à melhoria das 

redes nas zonas mais carenciadas; à entrada em serviço de novas subestações 

ou à ampliação das existentes; à instalação e beneficiação do telecomando 

da rede MT; à instalação de automatismos; e à disponibilização de sistemas de 

informação, no sentido de tornar possível uma maior rapidez na reposição do 

serviço. 

De referir ainda que o desempenho apresentado pela rede se deve também a 

um conjunto de iniciativas que têm sido desenvolvidas, internamente, na 

Empresa, de onde se destacam o Programa de Melhoria da Qualidade de 

Serviço Técnico e os Projectos PROEDIS, LEAN e Learning Forum, que têm 



Qualidade de Serviço – Relatório 2005 

38 

mobilizado a quase totalidade dos colaboradores da área técnica na procura 

e implementação das melhores práticas e de soluções para ultrapassar, com 

eficiência e eficácia, os principais problemas e estrangulamentos detectados, 

quer a nível técnico quer a nível organizativo. 

As Áreas de Rede que ainda registam maior dispersão nos valores dos 

indicadores gerais de qualidade de serviço têm vindo a ser objecto de 

atenção particular, em termos de acções de manutenção, reforço e 

remodelação das redes que as servem. 

A atestar este resultado, pode verificar-se a evolução do valor do indicador 

Tempo de Interrupção Equivalente da Potência Instalada em MT (TIEPI MT) 

anual da EDP Distribuição, para as interrupções referentes a incidentes de 

longa duração, que em 2005 atingiu o valor de 175 minutos (19% abaixo do 

valor de 2004). Neste valor não foi considerada a componente devida aos 

incêndios registados durante o Verão de 2005 (componente essa da ordem dos 

9,3 minutos) por se tratarem de situações perfeitamente extraordinárias e 

exógenas à Empresa. 

No gráfico seguinte, apresenta-se a evolução mensal do TIEPI MT, para 

incidentes de longa duração, verificando-se uma tendência de melhoria muito 

positiva ao longo dos últimos cinco anos. 
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Os valores anuais do TIEPI MT, desagregados pela origem dos incidentes que 

para ele contribuíram, estão apresentados no gráfico seguinte. Verifica-se uma 

redução acentuada da componente devida aos incidentes com origem nas 

redes AT e MT, o que confirma um acréscimo da fiabilidade destas redes. 
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Nos pontos 5.1.1 a 5.1.3 é feita uma análise mais detalhada ao desempenho 

das redes operadas pela EDP Distribuição. 

5.1.1. Desempenho da Rede de AT 

Qualidade Global

Como balanço global da qualidade de serviço da rede AT, apresenta-se de 

seguida um quadro indicativo onde é feita a sintetize das ocorrências 

(incidentes, interrupções previstas e religações) verificadas na rede AT em 

2005. 
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Número de ocorrências na rede AT da EDP Distribuição 

ORIGEM DAS OCORRÊNCIAS 
TIPOS DE OCORRÊNCIAS TEMPOS

[min]
REDE AT OUTRAS 

Acidentais que não originaram interrupções  
a clientes   264 29

Religações(1) t < 1 213 115

Acidentais Curta Duração (1) 1< t < 3 217 55

Acidentais Longa Duração (1) t > 3 218 51

Previstas Curta Duração (1) 1< t < 3 9 3

Previstas Longa Duração (1) t > 3 10 2

TOTAL   931 255

Nota: (1) - Consideram-se todas as interrupções acidentais com valor de energia não distribuída não nulo.  
As “ocorrências acidentais que não originaram interrupções a clientes” ocorreram em linhas 
exploradas em paralelo ou em malha fechada e que, como tal, não tiveram energia não 
distribuída. 
Na coluna relativa a “Outras” estão contabilizadas as ocorrências verificadas na rede AT, mas que 
tiveram origem noutras redes — RNT, rede MT da EDP Distribuição e instalações de clientes AT.  

As interrupções acidentais de muito curta (religações rápidas) e de curta 

duração correspondem a cerca de 67% de todas as ocorrências com 

interrupção verificadas na rede AT. A sua redução constitui uma 

preocupação cada vez maior por parte da Empresa, pelo facto de 

originarem cavas de tensão na rede, perturbações estas que podem ter 

impacto negativo em alguns processos produtivos de clientes que utilizem, 

nos seus sistemas de controlo, tecnologias mais sensíveis. 

O gráfico seguinte mostra a distribuição, em percentagem, das ocorrências 

com origem na rede AT, pelos diversos tipos. 

De salientar que 28% das ocorrências totais não originaram interrupções a 

clientes e que só cerca de 23% foram ocorrências “acidentais de longa 

duração”. 
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Distribuição das ocorrências apenas com origem na rede AT
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Ocorrências acidentais - trabalhos inadiáveis; casos fortuitos ou de força maior; razões de segurança; facto imputável ao 
cliente; atmosféricos; protecções/automatismos; material/ equipamento; manutenção; técnicas; humanas; entidades 
exteriores; interferências; desconhecidas.
Ocorrências previstas - razões de serviço; razões de interesse público; acordo com o cliente.

Uma análise quanto às origens das ocorrências acidentais de “longa 

duração” permite concluir que 81% das ocorrências deste tipo tiveram origem 

na própria rede AT. 

Origem
Nº

Ocorrências
RNT 7
Rede AT 218
Rede MT 40
Outros 4

Total 269

Número de ocorrências Rede AT - Origens
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1%

RNT Rede AT Rede MT Outros

Relativamente às ocorrências de “longa duração” com origem na rede AT

pode verificar-se, no gráfico seguinte, o peso que têm as ocorrências 

classificadas como “internas à rede AT” (56% do total das ocorrências). 

Causas Ocorrências
Internas à Rede AT 126
Estranhas à Rede AT 41
Causas Atmosféricas 25
Causas Desconhecidas 25
Razões de Segurança 1
Previstas 10

Total 228
35 0,154

Número de Ocorrências Rede AT - Causas
(origem rede AT)
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Os incidentes classificados como “causas desconhecidas” (11% do total) 

continuaram a representar uma parcela importante das ocorrências com 
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origem na rede AT. Contudo, é de registar o decréscimo verificado em 

relação ao número de ocorrências com causa desconhecida verificado em 

2004 (22%). Estes incidentes estão, na sua grande maioria, relacionados com 

interferências externas, nomeadamente por acção de aves (cegonhas), de 

toques de árvores ou de ramos projectados pelo vento. Também surgem 

associados a contornamentos das cadeias de isoladores em resultado da 

deposição de sujidade nos elementos das cadeias (pó, dejectos de aves, 

fuligem etc.) em conjugação com efeitos de condensação (humidade). 

As ocorrências “previstas”, que representam cerca de 4% do total, 

correspondem a um esforço continuado em termos de acções de 

manutenção nas redes e equipamentos de AT. 

O gráfico seguinte apresenta, para a rede AT, o detalhe das causas de todas 

as ocorrências (que deram origem a interrupções de longa duração) 

registadas no ano de 2005.  
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Neste gráfico constata-se que a causa “material/equipamento” representou, 

na rede AT, 32% do total das ocorrências de longa duração. 
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5.1.2. Desempenho da Rede MT 

Qualidade Global

No quadro seguinte faz-se um balanço global da qualidade de serviço da 

rede MT, sintetizando-se os valores associados às ocorrências nela verificadas 

ou que a perturbaram (incidentes, interrupções previstas e religações): 

Número de ocorrências na rede MT da EDP Distribuição

ORIGEM DAS OCORRÊNCIAS 
TIPOS DE OCORRÊNCIAS TEMPOS

[min]
REDE MT OUTRAS 

Religações t < 1 9 721 99

Acidentais Curta Duração  1 <  t  < 3 4 127 328

Acidentais Longa Duração t > 3 7 365 264

Previstas Muito Curta Duração t < 1 961 20

Previstas Curta Duração 1 <  t  < 3 1 570 56

Previstas Longa Duração t > 3 4 909 54

TOTAIS   28 653 821

Nota: na coluna relativa a “Outras” estão contabilizadas as ocorrências que tiveram origem na rede RNT, 
na rede AT, nas instalações rede BT da EDP Distribuição e dos clientes MT. 

No gráfico da página seguinte apresenta-se a distribuição, em percentagem, 

das ocorrências que tiveram origem apenas na rede MT. 

Distribuição das ocorrências apenas com origem na rede MT
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Ocorrências acidentais - trabalhos inadiáveis; casos fortuitos ou de força maior; razões de segurança; facto 
imputável ao cliente; atmosféricos; protecções/automatismos; material/ equipamento; manutenção; técnicas;
humanas; entidades exteriores; interferências; desconhecidas.
Ocorrências previstas - razões de serviço; razões de interesse público; acordo com o cliente.
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A evolução, nos últimos dois anos, dos indicadores Tempo de Interrupção 

Equivalente da Potência Instalada (TIEPI MT), Energia Não Distribuída (END), 

Frequência e Duração Média das Interrupções (SAIFI e SAIDI), para os 

incidentes de duração superior a 3 minutos, considerando-se todos os 

incidentes, independentemente da sua origem, é apresentada na tabela da 

página seguinte. 

Rede MT – Indicadores 
(incidentes de duração superior a 3 minutos) 

Indicadores 2004 2005 Variação  
TIEPI MT [min]  215,32 174,97 -18,7% 
END [MWh]  15 263,03 13 535,32 -11,3% 
SAIFI MT[nº] 4,50 3,88 -13,8% 

SAIDI MT [min]  310,45 248,42 -20,0% 

Constata-se assim uma melhoria muito significativa destes indicadores globais, 

face aos correspondentes valores registados em 2004, tendência esta que foi 

igualmente verificada em termos do número total de ocorrências na rede MT 

(de longa duração) que diminuiu de 13 914 para 12 592 (-9,5%). 

Para a redução destes indicadores, para além da eficácia das regulares 

acções de manutenção executadas nas redes e nos seus equipamentos e 

instalações, muito tem contribuído o investimento realizado nos últimos anos 

em novos activos técnicos, nomeadamente na construção de novas 

subestações e na ampliação e remodelação de subestações já existentes, 

em novas linhas AT e MT, na montagem de maior número de órgãos de 

manobra telecomandados e na implementação de funções de 

automatismos. 

Indicadores globais por Área de Rede

A desagregação dos valores destes indicadores pelas 14 Áreas de Rede da 

EDP Distribuição(4) (tendo como base de referência os valores da potência 

total instalada na rede MT e da energia entrada na respectiva Área de Rede) 

é apresentada nos gráficos seguintes. 

                                                           
(4) - GP – Grande Porto; MN - Minho; AS – Ave Sousa; TM – Trás-os-Montes; BL – Beira Litoral; CL – Coimbra Lousã;  BI – Beira 

Interior; LC – Litoral Centro;  GL – Grande Lisboa; OT – Oeste; VT – Vale do Tejo; PS – Península de Setúbal; AT – Alentejo; 
AG – Algarve.
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Verifica-se uma melhoria generalizada dos indicadores globais em 

praticamente todas as Áreas de Rede, com especial relevância para as 

Áreas de Rede de Vale do Tejo e Alentejo. Constata-se um ligeiro 

agravamento destes indicadores na Área de Rede Algarve, devido ao 

número anormal de incidentes verificados nos meses de Outubro e Novembro 

motivados por condições atmosféricas adversas que se fizeram sentir mais 

acentuadamente na região sul do país; na Área de Rede Beira Interior 

(consequência do incidente ocorrido na Subestação da Guarda) e na Área 

de Rede Grande Porto (devido a um incidente registado na Subestação de 

Vila Nova de Gaia). De referir que na Área de Rede Beira Litoral vai avançar 

um programa específico de melhoria da rede. 

A desagregação dos valores destes indicadores, por grupos de causas é 

apresentada em anexo a este relatório (anexo1). 

No quadro seguinte apresentam-se os mesmos indicadores discriminados por 

interrupções acidentais e previstas e por zonas A, B, C: 
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INDICADORES ZONA A ZONA B ZONA C 

Acidentais  78,43  126,04 191,12TIEPI MT 
[min] Previstas 7,96  26,40  50,73

Acidentais 1 184,00 3 085,11 6 774,97END
[MWh] Previstas 98,53  544,20 1 860,36

Acidentais 1,90  3,02 4,12SAIFI MT 
[n.º] Previstas 0,12  0,22 0,48

Acidentais 92,08  149,31  239,88SAIDI MT 
[min] Previstas 11,62  36,35  61,11

No cálculo destes indicadores consideram-se todas as ocorrências acidentais 

e previstas de longa duração, com origem nos vários níveis de tensão, 

incluindo aquelas que, de acordo com o estipulado no RQS, estão 

abrangidas pelo nº.1 do seu artigo 13º(5).

A análise do quadro seguinte permite constatar a grande influência da 

própria rede MT na sua qualidade de serviço. 

Rede MT – Origem das Ocorrências

N.º Ocorrências TIEPI MT [min] END [MWh] 
Origem 

Acidentais Previstas Acidentais Previstas Acidentais Previstas 
RNT  19 0  0,8 0  66,0 0
Rede AT  184  4  12,3  0,1  941,4  10,7
Rede MT 7 365 4 909  128,3  32,4 9 974,1 2 469,2
Outros  61  50  0,9  0,1  67,7  6,1
TOTAL 7 629 4 963 142,3 32,6 11 049,2 2 486,1

A distribuição percentual do número de ocorrências em função da sua 

origem permite concluir que são as ocorrências “acidentais” (cerca de 60%) e 

as “previstas” (40%), com origem na própria rede MT, que têm o maior peso 

no total de ocorrências.  

                                                           
(5) - Casos fortuitos ou de força maior; razões de interesse público; razões de serviço; razões de segurança; acordo com o 
cliente e facto imputável ao cliente. 
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Nº
Ocorrências

MT - Acid. 7 365

MT - Prev. 4 909

AT - Acid.  184

AT - Prev.  4

Outros - Acid.  61

Outros - Prev.  50

RNT - Acid.  19

Total 12 592

Número de Ocorrências - Origens

0%
0%

0%
0%

1%

40%

59%

MT - Acid. MT - Prev. AT - Acid. AT - Prev.
Outros - Acid. Outros - Prev. RNT - Acid.

Os gráficos relativos aos indicadores TIEPI MT e END confirmam a conclusão 

de que é determinante a influência da própria rede MT no desempenho da 

sua qualidade de serviço. 

TIEPIMT [min] 
MT - Acid. 128,35

MT - Prev. 32,44

AT - Acid. 12,30

AT - Prev. 0,08

Outros - Acid. 0,90

Outros - Prev. 0,11

RNT - Acid. 0,80

Total 174,97

TIEPIMT [MWh] - Origens
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END [MWh]
MT - Acid. 9 974,1

MT - Prev. 2 469,2

AT - Acid.  941,4

AT - Prev.  10,7

RNT - Acid. 66,0

Outros - Acid.  67,7

Outros - Prev.  6,1

Total 13 535,2

END[MWh] - Origens
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Causas das ocorrências só com origem na rede MT

A análise, por tipo de causas, das ocorrências de “longa duração” (com 

origem na própria rede MT) permite efectuar o seu agrupamento de acordo 

com o quadro seguinte. 

Tipo de causas
Nº

Ocorrências 
TIEPIMT

[min]
END

 [MWh] 
Internas à Rede 3 099 74,8 5 779,80
Estranhas à Rede 3 145 34,3 2 709,20
Causas Atmosféricas  719 12,3 958,8
Causas Desconhecidas  398 5,9 444,7
Razões de Segurança  4 1,1 81,7
Previstas 4 909 32,4 2 469,20

TOTAL 12 274 160,8 12 443,4

OCORRÊNCIAS NA REDE MT [Grupos de Causas] TIEPIMT
Causas

46%

20%

21%

8%

1%

4%

Internas à Rede Estranhas à Rede Causas Atmosféricas
Causas Desconhecidas Razões de Segurança Previstas

O grupo de causas que mais significativamente contribuiu para o TIEPI MT foi o 

de “Internas à rede MT” com o valor de 46%. Salienta-se ainda que, no grupo 

das “Estranhas à rede MT”, os incidentes com cegonhas representaram 277 

ocorrências com um TIEPI MT de 6,32 minutos. 

As causas “Previstas”, com 20% do TIEPIMT, ilustram o esforço, continuado, 

realizado em trabalhos programados destinados a acções de manutenção e 

de beneficiação da rede MT. 

O gráfico da página seguinte evidencia as causas dominantes nos incidentes 

ocorridos durante o ano de 2005. 
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* - Com percentagem de ocorrência menor ou igual a 3%.

Número de ocorrências por causas
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Relativamente aos elementos avariados que estiveram na origem de 

incidentes, ou que por eles foram particularmente afectados, o conjunto 

constituído pelos cabos subterrâneos de isolamento seco, condutores nus de 

Alumínio/Aço, seccionadores MT, condutores nus de cobre, fiadores/ arcos e 

isoladores rígidos, representa 59% do total de ocorrências, como se constata 

no gráfico seguinte: 

* - Com percentagem de ocorrência menor ou igual a 2,1%

Número de ocorrências (acidentais) por elemento avariado
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De salientar a diminuição, entre 2004 e 2005, do número de transformadores 

danificados (diminuição de 128 para 70). 

Relativamente ao indicador “número de incidentes na rede MT por 100 km de 

linha” (IKR), registou-se uma melhoria de 10,7% em relação ao ano anterior: 

Número de incidentes na rede MT por 100 km de linha (IKR) 

2004 2005 

IKR 12,08 10,79 

Cumprimento do RQS

Qualidade Geral 

Acompanhamento dos padrões relativos à rede MT (artigo 15º do RQS)  

O RQS estabelece, no seu artigo 14º, que os distribuidores vinculados deverão, 

anualmente, caracterizar a rede que exploram, determinando os indicadores 

gerais, para as redes de MT, a saber TIEPI, SAIFI, SAIDI e END. Os 

procedimentos a observar no cálculo destes indicadores estão referidos nas 

Normas Complementares ao RQS (ponto em 3.3.3 das referidas Normas). 

Com excepção do indicador END, para o qual não existe padrão, 

apresentam-se de seguida, para os restantes indicadores, os padrões 

indicados no artigo15º do referido regulamento e os valores obtidos, em 2005, 

para a rede MT da EDP Distribuição: 

Zona A Zona B Zona C 

Padrão Real Padrão Real Padrão Real
TIEPI MT [h] 2 1,15 4 1,71 12 2,43 
SAIFI MT [nº] 3 1,62 6 2,47 9 3,28 
SAIDI MT [h]  3 1,34 5 2,02 12 2,92 
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Cumprimento do RQS por Zonas - rede MT
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Da observação dos valores apresentados, na tabela e da sua representação 

gráfica, podemos concluir que foram integralmente cumpridos todos os 

padrões gerais de continuidade de serviço estabelecidos no RQS para as 

diferentes zonas geográficas. 

Em anexo a este relatório (anexo 1) apresenta-se a desagregação dos 

valores destes indicadores, por grupos de causas. 

5.1.3. Desempenho da Rede BT 

Qualidade Global

Como balanço global da qualidade de serviço da rede BT apresentam-se, no 

quadro seguinte, os valores associados às ocorrências verificadas naquela 

rede ou que a perturbaram (incidentes e interrupções previstas). 

Origens das Ocorrências

Tipo de 
Ocorrências REDE BT INSTALAÇÃO 

CLIENTE BT 
ACIDENTAIS 35 195 162 483
PREVISTAS 4 386 398
TOTAL 39 581 162 8811

Nota: Estão registadas unicamente as ocorrências que tiveram origem nas redes BT da EDP Distribuição 

 e nas instalações dos clientes BT.

De realçar o elevado número de incidentes registados nas instalações dos 

clientes comparativamente aos ocorridos nas redes da EDP Distribuição. 
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Em relação ao ano de 2004, e no que diz respeito ao número total de 

ocorrências, verifica-se um aumento de 12,8% nas ocorrências na rede BT e 

uma redução da ordem dos 5% nas ocorrências nas instalações de clientes. 

Apresenta-se no quadro seguinte a evolução, nos últimos dois anos, dos 

indicadores “Frequência” e “Duração Média das Interrupções” (SAIFI e SAIDI), 

para incidentes de duração superior a 3 minutos, considerando-se todas as 

origens: 

Indicadores Ano 2004 Ano 2005 Variação 

SAIFI BT [Nº]  3,98 3,56 -10,6% 

SAIDI BT [min] 268,18 222,33 -17,1% 

Constata-se assim uma melhoria muito significativa nos valores destes 

indicadores face aos valores verificados em 2004, o que evidencia quer o 

aumento da fiabilidade das redes quer a qualidade e a rapidez na resolução 

dos incidentes que afectam os clientes. 

Indicadores globais por Área de Rede

A desagregação dos valores destes indicadores pelas 14 Áreas de Rede da 

EDP Distribuição(6)(tendo como base de referência os valores do número de 

clientes da Área de Rede respectiva) é apresentada nos gráficos seguintes:
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Verifica-se que, na generalidade das Áreas de Rede, houve uma melhoria, 

nalguns casos significativa, destes indicadores relativamente ao ano de 2004, 

                                                           
(6) - GP – Grande Porto; MN - Minho; AS – Ave Sousa; TM – Trás-os-Montes; BL – Beira Litoral; CL – Coimbra Lousã;  BI – Beira 

Interior; LC – Litoral Centro;  GL – Grande Lisboa; OT – Oeste; VT – Vale do Tejo; PS – Península de Setúbal; AT – Alentejo; 
AG – Algarve.
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com especial relevância para o caso das Áreas de Rede Trás-os-Montes, Vale 

do Tejo, Minho e Alentejo. 

As pequenas excepções ocorreram nas Áreas de Rede Beira Interior (por 

causa de um incidente na subestação da Guarda) e nas Áreas de Rede Beira 

Litoral e Grande Lisboa (devido ao aumento do número de incidentes). 

No quadro seguinte apresentam-se os mesmos indicadores, discriminados por 

interrupções acidentais e previstas e por zonas A, B, C.  

INDICADORES ZONA A ZONA B ZONA C 

Acidentais 2,01 2,90 4,15SAIFI BT 
[n.º] Previstas 0,16 0,24 0,54

Acidentais 102,47 138,89 242,11SAIDI BT 
[min]  Previstas 17,24 33,20 66,25

No cálculo destes indicadores foram consideradas todas as ocorrências 

acidentais e previstas de longa duração, com origem nos vários níveis de 

tensão, incluindo aquelas que estão abrangidas pelo n.º1 do artigo 13º do 

RQS(7).

Em 2005, o indicador "Número de Incidentes/1000 clientes", por origem e para 

o caso das ocorrências acidentais de longa duração, teve os seguintes 

valores: 

Número de Incidentes/1000 Clientes 

Rede BT 5,72

Instalação de utilização/cliente 26,39

Relativamente a este indicador e ao nível da rede BT, registou-se entre 2004 e 

2005 um aumento do mesmo em cerca de 11%. Contudo, relativamente ao 

“número de incidentes nas instalações de utilização/cliente” registou-se uma 

redução da ordem dos 8%. 

Ao nível da BT (nas redes BT e instalações de utilização/cliente) as causas dos 

incidentes estão expressas no gráfico seguinte. Constata-se que 84% dos 

                                                           
(7) - Casos fortuitos ou de força maior; razões de interesse público; razões de serviço; razões de segurança; acordo com o 

cliente e facto imputável ao cliente.
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incidentes tem origem nas 5 primeiras causas (técnicas, manutenção, 

material/equipamento, atmosféricas e casos fortuitos ou de força maior). 

* - Com percentagem de ocorrência menor ou igual a 1%.

Número de ocorrências (acidentais) por elemento avariado
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Os elementos com maior número de avarias nas redes BT estão apresentados 

no gráfico seguinte. A fusão de fusíveis na rede de BT, representando 58% dos 

registos relativos a “Elementos Avariados”, inclui fundamentalmente os fusíveis 

fundidos nas portinholas, caixas de coluna e quadros de coluna, o que 

sublinha o enorme “peso” das ocorrências verificadas nas instalações 

colectivas e individuais, alheias à rede de distribuição, no total das 

ocorrências acidentais. 
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* - Com percentagem de ocorrência menor ou igual a 1%.

Número de ocorrências (acidentais) por elemento avariado
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Cumprimento do RQS

Qualidade Geral 

Acompanhamento dos padrões relativos à rede BT  

O RQS estabelece no seu artigo 14º que os distribuidores vinculados deverão 

caracterizar, anualmente, a rede que exploram determinando os indicadores 

gerais, para as redes de BT (SAIFI e SAIDI). Os procedimentos a observar no 

cálculo destes indicadores estão referidos nas Normas Complementares 

(ponto 3.3.3). 

Apresentam-se de seguida os padrões indicados no artigo 15º do RQS e os 

valores obtidos na rede BT da EDP Distribuição: 

Zona A Zona B Zona C 

Padrão Ano 2005 Padrão Ano 2005 Padrão Ano 2005 
SAIFI BT [nº] 3 1,78 6 2,40 9 3,33 
SAIDI BT[h]  4 1,55 8 1,92 14 3,03 
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Cumprimento do RQS por Zonas - Rede BT
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Da observação dos valores apresentados, podemos concluir que foram 

integralmente cumpridos todos os padrões gerais de continuidade de serviço 

estabelecidos no RQS para as diferentes zonas geográficas. 

A desagregação dos valores destes indicadores, por grupos de causas, 

apresenta-se em anexo a este relatório (anexo 1). 

5.2. COMPENSAÇÕES POR INCUMPRIMENTO DOS PADRÕES INDIVIDUAIS DE CONTINUIDADE DE 
SERVIÇO

O RQS, no seu artigo 17º, estabelece os padrões dos indicadores de qualidade 

individual, de âmbito técnico, que os distribuidores vinculados devem respeitar e 

que são os seguintes: 

AT MT BT AT MT BT
Zona A 8 12 Zona A 4 6
Zona B 18 23 Zona B 8 10
Zona C 30 36 Zona C 16 20

Número de interrupções por ano

8 4

Duração total das interrupções
(horas por ano)

No seu artigo 16º, o RQS estabelece, igualmente, que o distribuidor vinculado

deve determinar anualmente os indicadores individuais de continuidade de
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serviço nomeadamente a frequência e a duração total das interrupções, de 

acordo com as Normas Complementares (ponto 4 das referidas Normas). 

No quadro seguinte apresenta-se o resultado da análise da qualidade individual 

da continuidade de serviço no ano de 2005:  

Nível de 
tensão

Número de 
clientes que 

ultrapassaram
os padrões 

Valor a 
Compensar  

(euros) 

Valor a Transferir para o 
Fundo de Investimento 

(euros) 

AT 2 1 039,58 0,0

MT 468 70 084,62 1 613,93

BTE 448 28 621,78 1 043,94

BTN 87 119 571 386,26 76 479,35

Total 88 037 671 132,24 79 137,22

Os “montantes a compensar” resultam da inobservância, no decurso de 2005, 

dos padrões fixados por ponto de entrega, quanto à continuidade de serviço – 

número de interrupções e duração das mesmas. O incumprimento destes 

padrões tem associado o pagamento automático de compensações no 

montante de cerca de 671 mil euros, pagamento este a ter lugar em 2006. 

5.3. QUALIDADE DA ONDA DE TENSÃO

5.3.1. Acções de monitorização da qualidade e continuidade da onda de 
tensão empreendidas em 2005 

Desde 2001 que, de uma forma sistematizada, a EDP Distribuição tem vindo a 

executar tarefas de avaliação da Qualidade e Continuidade da Onda de 

Tensão (QCT) disponibilizada nos barramentos das suas instalações. De referir 

que os critérios que têm presidido à elaboração dos Planos de Monitorização 

da QCT se têm mantido mais ou menos constantes, à excepção de certas 

modificações introduzidas a partir de 2004, com base na experiência colhida 

com os resultados das avaliações efectuadas no triénio 2001-2003.  

Critérios do Plano de Monitorização de 2005

Os critérios adoptados no Plano de Monitorização da QCT de 2005 foram 

sensivelmente semelhantes aos de 2004, continuando a privilegiar-se a 

monitorização prolongada e concentrada em zonas seleccionadas, em 

detrimento de acções de monitorização mais numerosas e dispersas pelo 
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País, mas de mais curta duração (7 dias consecutivos de medições, período 

mínimo considerado válido pela NP EN 50160).  

Foram, assim, desenvolvidas duas espécies de intervenção de carácter 

temporal diferente: uma de periodicidade anual, em barramentos de MT nas 

subestações de AT/MT e outra de periodicidade trimestral em postos de 

transformação (PTD), lado BT. 

Elegeram-se, por conseguinte, em 2005, como alvos prioritários de 

intervenção da EDP Distribuição, zonas com algumas características 

específicas: 

concentração de instalações em zonas com afinidades na sua 

actividade económica, designadamente, indústrias de componentes 

de micro-electrónica, semicondutores ou outras em que se verificasse o 

uso intenso de equipamento electrónico no controlo dos respectivos 

processos de laboração. 

existência de cargas críticas ou instalações de clientes com actividades 

particularmente sensíveis a certos parâmetros da QCT, 

nomeadamente, a cavas e à tremulação/flicker da tensão; neste 

âmbito, procurou-se rastrear zonas que integrassem parques industriais, 

eólicos ou de outro tipo, que fossem particularmente sensíveis a 

perturbações ou cuja actividade pudesse previsivelmente contribuir 

para a degradação de determinados parâmetros da QCT, 

nomeadamente, conteúdo harmónico, tremulação/flicker, etc., 

devendo, por esse facto, ser alvo de atenção especial, no que 

concerne à sua influência na qualidade da energia eléctrica nos troços 

de rede circundantes.   

prevalência de condições de exploração mais constrangentes das 

redes, cujos limites interessasse à Empresa conhecer, com maior 

pormenor, para operar com maior segurança ou para propor as 

acções de melhoria mais aconselháveis ao desempenho dessas redes 

ou troços de redes. 

instalações que pelo facto de terem entrado em serviço em data 

recente, ainda não tivessem sido incluídas nos anteriores Planos de 
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Monitorização da QCT ou instalações previstas para entrar em serviço 

em 2005. 

5.3.2. Definição e tipo de Monitorizações Desenvolvidas em 2005 

As acções de monitorização da QCT que a EDP Distribuição tem vindo a 

realizar baseiam-se nas recomendações da NP EN 50160, bem como no 

estipulado no artigo 7º do Regulamento da Qualidade de Serviço, consistindo 

em medições em:  

barramentos de MT das subestações de AT/MT – monitorizações de 

periodicidade anual; 

barramentos de MT e Quadros Gerais de Baixa Tensão dos PTD 

alimentados daqueles barramentos (3 PTD por cada subestação de 

AT/MT) – monitorizações de periodicidade trimestral,  

visando a caracterização global da Qualidade e Continuidade da Onda de 

Tensão, pela observação e registo dos seguintes parâmetros associados à 

qualidade da energia eléctrica: 

Frequência da Tensão; 
Valor Eficaz da Tensão; 
Tremulação/Flicker da Tensão; 
Desequilíbrio do Sistema Trifásico de Tensões; 
Distorção Harmónica da Tensão; 
Cavas de Tensão. 

Em complemento, registam-se também, por regra, as sobretensões e as 

interrupções de serviço, em número e duração, ocorridas durante o período 

de medição. 
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5.3.3. Síntese de Apreciação do Plano de Monitorização de 2005 

Monitorizações de Periodicidade Anual

Este tipo de monitorização tem por objectivo fundamental avaliar a 

qualidade da energia eléctrica, quanto à ocorrência de cavas de tensão 

para além do registo de outros parâmetros sob vigilância. A monitorização 

por um período de um ano possibilita uma visão global da qualidade e 

continuidade da energia eléctrica, sob a influência das diversas condições 

atmosféricas que se façam sentir, em cada região geográfica, ao longo do 

ano, diluindo, na avaliação, qualquer fenómeno de ocorrência muito 

localizada e de duração limitada, susceptível de distorcer essa mesma 

avaliação.  

Analogamente ao que foi feito em anos anteriores, apresenta-se no quadro 

seguinte, de uma forma sintética, uma análise global aos resultados das 

medições efectuadas. 

Nos pontos seguintes, é feita uma referência particular aos parâmetros mais 

significativos da qualidade da energia eléctrica avaliada, como sejam:  

o número de cavas de tensão registadas por barramento MT 

monitorizado por trimestre e o total anual por cada barramento;  

o número de interrupções de serviço por barramento de MT afectado e 

o número total de interrupções;  

não conformidades detectadas quanto a variações da tensão eficaz, 

para lá da faixa regulamentarmente permitida; 

não conformidades quanto ao conteúdo harmónico da tensão;  

não conformidades devidas a fenómenos de tremulação/flicker da 

tensão; 

não conformidades devidas ao desequilíbrio do sistema trifásico de 

tensões. 
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As monitorizações de periodicidade anual, em 2005, foram efectuadas em 15 

subestações, distribuídas de modo equitativo pelas três principais regiões do 

País: Norte, Centro e Sul, abrangendo no seu conjunto 27 barramentos de MT.  

Numa apreciação genérica, podem considerar-se como bons os indicadores 

típicos apurados relativos à qualidade da energia eléctrica disponibilizada 

nos barramentos das instalações da EDP Distribuição. 

U<0,01 Un

1º trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim. Tt
Ruivães Ave Sousa Paços de Ferreira B_15 kV 1 1 17 12 274 185 488 2 1 Plt max=1,11

BI_15 kV 1 19 38 151 30 238 1
BII_15 kV 1 43 33 204 97 377 1
BI_15 kV 1 10 27 219 157 413 5
BII_15 kV 1 1 99 16 220 149 484 5 4 U5hmax=8,3%

BI_15 kV 1 1 1 100 84 186
BII_15 kV 1 26 16 85 80 207
BI_15 kV 1 57 21 255 39 372
BII_15 kV 1 58 16 218 60 352 4
BI_30kV 1 23 36 225 124 408 1
BII_30kV 1 29 43 347 214 633 1

Rio Maior Litoral Centro Turquel B_30kV 1 1 181 60 717  381 1 339 3 Plt max=1,63

BI_15 kV 1 23 61 223 77 384 4
BII_15 kV 1 44 77 361 243 725 1

Vila Chã Beira Interior Mangualde B_15 kV 1 1 28 60 212 301
Mourisca Beira Litoral Gafanha B_15 kV 1 39 47 402  187  675

BI_30kV 1 1 42 39 174 53 308 1 Plt max=2,1

BII_30kV 1 1 7 7 158 21 193 1 Plt max=2,38

BI_10kV 1 105 2 132 239
BII_10kV 1 76 2 78 4
B_6kV 1 3 55 8 66 11
B_30kV 1 1 35 84 34 153 8 1 Plt max=1,3

B_15kV 1 1 163 147 207 96 613 1 Plt max=2,08

B_30kV 1 1 199 205 208 120 732 1 Plt max=1,89

B_10kV 1 18 33 219 38 308 4
BI_BII E38 30kV 1 7 8 145 32 192 1

BII_ 30kV 1 - 25 147 41 213
Total - - - 27 8 1 325 1 139 5 361 2 852 10 677 53 - 4 9 - -

Udes F

Observ.Injector
da REN

Área de
Rede

Subestão de
AT/MT Id_Barramento N.º Barram. de MT

Monitorizados
N.º Barram. (MT)
não conformes

Perturbações em
Regime Transitório

Fanhões Oeste Póvoa

Pracana Vale do Tejo S.Vicente

Porto Alto Vale do Tejo Almeirim

Carregado Oeste Vale Tejo

Alto Mira Grande Lisboa Mem Martins

Nº total IS
em Barram. MT Uef

Nº de cavas em
 Barram. MT

Canelas Beira Litoral Sanguedo

Batalha Litoral Centro Marinha Grande

Vermoim

Canelas Grande Porto Vilar do Paraíso

Vila Fria Ave Sousa Lousado

Riba d'Ave Ave Sousa S. M. Campo

Grande Porto Alfena

Perturbações em Regime Permanente

Quadro Resumo da Análise do Plano de Monitorização da QCT da EDP Distribuição em 2005 - Periodicidade Anual

Parâmetros fora dos limites (>5%)

Flicker/
TremulaçãoH

Cavas de Tensão 

Apesar do fenómeno das cavas de tensão não se encontrar sujeito a 

quantificação normativa, podendo o seu número variar significativamente de 

instalação para instalação e, em cada uma delas, de período para período 

de monitorização, ele constitui, não obstante, uma fonte de preocupações 

para todas as empresas de distribuição de energia eléctrica, pelo número 

habitualmente elevado de reclamações que origina, em particular por parte 

de clientes industriais.  

Este fenómeno está normalmente associado à ocorrência de defeitos 

eléctricos – curto-circuitos – inerentes à exploração de redes eléctricas, sendo 

as suas causas e origens de natureza muito diversa, algumas de todo 

inevitáveis. A acção da EDP Distribuição centra-se, principalmente, na 

prevenção e mitigação dos efeitos dos incidentes, quer procurando as 
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configurações de rede que reforcem a segurança da sua exploração, quer 

mantendo uma vigilância apertada sobre a operacionalidade e a 

adequação do equipamento, quer ainda dotando a rede de sistemas de 

comando, controlo e protecção de boa concepção, fiáveis, rápidos e 

selectivos. 

Paralelamente, a EDP Distribuição tem vindo a apetrechar os seus Centros de 

Despacho e Condução de sistemas auxiliares de comando modernos e 

eficazes, de forte suporte informático, que lhes permitam actuações 

expeditas e seguras, na sequência da manifestação de defeitos eléctricos, 

sempre inevitáveis, com o objectivo de abreviar o tempo de reposição de 

serviço, minorando assim as perturbações causadas pelos incidentes.  

Os utilizadores da rede podem, por seu turno, recorrer a algumas soluções 

tecnológicas já disponíveis no mercado, com graus de eficácia variados. Os 

encargos de aquisição destas soluções devem ser cuidadosamente 

ponderados, no balanço custo/benefício, em função da criticidade das 

situações e das estimativas dos eventuais prejuízos decorrentes das 

perturbações sofridas.  

A EDP Distribuição está em condições de prestar apoio aos seus clientes na 

implementação de novos equipamentos industriais, no aconselhamento e na 

assessoria à elaboração de cadernos de encargos para aquisição de 

equipamentos mais compatíveis e robustos.  

Nas monitorizações de periodicidade anual, efectuadas em 2005, todos os 

barramentos vigiados registaram a ocorrência de cavas de tensão, num total 

de 10 677. 

Como expectável, a distribuição anual das cavas de tensão é bastante 

irregular no tempo e no espaço, notando-se, todavia, um claro predomínio 

de ocorrências no 3º trimestre, em praticamente todos os barramentos. Tal 

facto pode ter uma interpretação baseada na influência climatérica, com o 

surgimento dos primeiros dias húmidos, no final do Verão, altura em que os 

isoladores e demais porcelanas, tendo acumulado poeiras e fuligem dos 

incêndios florestais, se encontram sujos, poluídos, criando-se então situações 
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propícias à ocorrência de contornamentos mais frequentes. Após as primeiras 

chuvadas, no início do Outono, nos primeiros dias do 4º trimestre, com a 

limpeza das porcelanas, a situação melhora, diminuindo, em geral, para 

menos de metade o número de cavas de tensão observadas nos 

barramentos em relação ao verificado no trimestre anterior. 

Quanto a regiões mais afectadas por este fenómeno das cavas de tensão, 

nota-se igualmente uma tendência para a sua concentração: 

Área de Rede Litoral Centro – subestações de Turquel (1 339) e da 

Marinha Grande (1 041); 

Área de Rede Beira Litoral – subestações de Sanguedo (1 109) e da 

Gafanha (675); 

Área de Rede Vale do Tejo – subestação de Almeirim (1 345); 

Área de Rede Ave Sousa – subestações de Lousado (897) e de Paços 

de Ferreira (488). 

A maioria destas cavas são, de um modo geral, de profundidade moderada, 

com 0,10 Un < U < 0,30 Un e de curta duração, com 0 < td < 100 ms, passando 

até despercebidas à grande maioria de utilizadores. No entanto, algumas 

mais severas, quer em profundidade, quer em duração, representam um 

potencial factor de perturbação para algumas instalações de clientes 

industriais.  

Interrupções de Serviço de curta e longa duração 

Esta perturbação, apesar de hoje menos frequente, tem nocivas 

consequências, na proporção da sua frequência e respectiva duração, em 

particular, se ocorrer ao nível dos barramentos de MT, de onde saem as 

diversas alimentações para os postos de transformação, que sustentam as 

cargas de vastas áreas de consumos importantes. 

No caso presente das monitorizações de periodicidade anual, em 2005, 

verificaram-se 53 interrupções, afectando 15 barramentos de MT, ou seja, 56% 

dos barramentos monitorizados registaram esta perturbação, tendo a 

subestação de S. Vicente registado 19 (36%), 11 no de barramento de 6 kV e 
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8 no de 30 kV, seguindo-se-lhe a subestação de Lousado, com 10 (19%) 

interrupções, 5 em cada um dos seus barramentos de 15 kV. 

A EDP Distribuição tem procurado ao longo dos anos, com assinalável 

sucesso, melhorar este indicador, o que se reflecte numa diminuição contínua 

do TIEPI MT. 

Note-se, no entanto, que este indicador mostra uma ligação muito íntima 

com as condições atmosféricas prevalecentes, com forte tendência para 

piorar, com a ocorrência de situações de severidade dos factores 

atmosféricos. 

Os investimentos na rede contribuem para a sua melhoria, quer pelo aumento 

da oferta de alimentações alternativas, em geral, quer pelo maior ênfase 

votado aos planos de conservação preventiva que a Empresa desenvolve, 

em especial nas zonas de maior debilidade operacional.  

Paralelamente, a Empresa, ao dotar-se de sistemas de protecção e controlo 

fiáveis e rápidos, para permitir a circunscrição dos troços de rede em defeito, 

bem como de automatismos de comando e operação capazes de promover 

uma reposição de serviço mais breve e segura para os clientes, vem 

consolidando ao longo dos últimos anos a sua qualidade de serviço aferida 

nos vários indicadores que se apresentam neste capítulo 5.  

Convém, todavia, prevenir expectativas excessivas, porque certos incidentes, 

ainda que em pequeno número, podem requerer actuações mais morosas, 

pela sua complexidade ou excepcional grau de perigosidade, agravando os 

tempos de reposição de serviço e naturalmente prejudicando o TIEPI MT final. 

A segurança de pessoas e bens impõe cautelas adequadas, que obviamente 

se fazem repercutir nos tempos de reposição de serviço alcançados. 

Outros parâmetros avaliados e situações de não conformidades com o 

Regulamento de Qualidade de Serviço 

Neste ponto, referem-se as variações da tensão eficaz, conteúdo harmónico 

da tensão, desequilíbrio do sistema trifásico de tensões e fenómenos de 

tremulação/flicker da tensão, em face dos valores limite das normas e 

regulamentos em vigor. 
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Em oito (8) barramentos (29,6% do total) de seis (6) subestações de AT/MT 

registaram-se 13 situações de não conformidade.  

A maioria das não conformidades (9 que representam 69% do total de não 

conformidades), resultaram de se terem ultrapassado valores máximos de 

tremulação de longa duração, em 7 barramentos, pertencentes a 5 

subestações. As outras 4 situações ocorreram num só barramento da 

subestação de Lousado, com os valores da 5ª harmónica da tensão, que 

atingiram um máximo de U5h=8,30%, acima, portanto, do limite regulamentar, 

que é de 6% do valor da componente fundamental da tensão (50 Hz). 

Monitorizações de Periodicidade Trimestral

Tal como em 2004, as acções de monitorização de periodicidade trimestral 

desenvolvidas ao longo de 2005, incidiram em 36 subestações de AT/MT, 

equitativamente distribuídas pelas três grandes regiões do país (Norte, Centro 

e Sul), com medições nos seus barramentos de MT (53) e nos Quadros Gerais 

de Baixa Tensão (QGBT) dos postos de transformação deles alimentados (3 

PTD por cada subestação num total de 108), sendo que 95 PTD e 51 

barramentos de MT, tiveram medições efectivamente validadas, como 

consta do quadro seguinte: 

Nº Barram. 
MT c/ cavas

Nº Cavas 
em 

Barram. 
MT

Nº PTD c/ 
Cavas

Nº de 
Cavas 
em PTD

Nº Barram. 
MT c/ IS

Nº total de 
IS

em Barram.
MT

Nº PTD
c/ IS

Nº total
de IS 

em PTD

Minho 10 1 15 3 10 1 166 15 1 088  3  3  11  90   1 3
Ave Sousa 3 6 2 3  59 6  35      2
Trás-os-Montes 2 2 3 2  152    2  12  1  1 1
Grande Porto 6 2 6 3 2  54 6  146  2  4  2  9 5
Coimbra/Lousã 4 9 4  78 9  535  2  2

Beira Litoral 5 1 11 6 5 1488 11 873
 4  8  5  15 7

Beira Interior 2 1 5 1 2  232 9  522    2  4  1 1
Litoral Centro 3 1 9 2 3  361 9  208  1  3  4  10  1 2

Vale do Tejo 8 3 12 4 6 362 12 1 015 3 14 1
6

Oeste 2 4 1  1  33 4  66  11  1
Grande Lisboa 2 4  2  254 4  231  3  5
P. de Setúbal 1 3  1  151 3  26
Alentejo 1 1 3 1  1  289 3  241  1  5  1  1
Algarve 4 6 2  48 6  90  1  4  4  15

Total 53 10 95 26 42 4 575 99 5 228  11  22  39  192  7  3  26  

Quadro Resumo da Análise do Plano de Monitorização da QCT da EDP Distribuição em 2005 - Periodicidade Trimestral (Monitorizações Concluídas)
Perturbações em Regime Permanente

Perturbações em Regime Transitório

Área de
Rede

N.º Barram. 
(MT)

Monitorizados 
SE AT/MT

N.º Barram. 
(MT)
não 

conformes

Nº PTD
Monitori-

zados Uef H Flicker/
Tremulação Udes F

U< 0,01 Un Parâmetros fora dos limites (>5%)
Cavas Interrupções de Serviço

N.º PTD
não 

conformes

Nos pontos que se seguem, apresentam-se e comentam-se os valores dos 

parâmetros mais representativos da qualidade da energia eléctrica 

monitorizada nas instalações abrangidas por este Plano, com medições de 

periodicidade trimestral. 
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Cavas de Tensão  

Este tipo de perturbação ocorreu em 42 (82%) dos barramentos 

monitorizados, num total de 4 575 cavas registadas. Verificaram-se também 

cavas de tensão em 39 (41%) dos PTD analisados, num total de 5 228 cavas. 

De assinalar, nos barramentos mais afectados, os das subestações da Área 

de Rede Beira Litoral, com 1 488, seguidos dos das Área de Rede Minho, com 

1166. Os barramentos de MT destas duas Áreas de Rede, só por si, registaram 

58% do total das cavas ocorridas em todos os barramentos objecto de 

monitorização de periodicidade trimestral. 

Nos PTD, e no período considerado, destacam-se os 15 PTD sob vigilância da 

Área de Rede Minho, com um total de 1 088 cavas, os 12 da Área de Rede 

Vale do Tejo, com 1 015 e os 11 da Área de Rede Beira Litoral, com 873.  

Tendo em conta a íntima correlação entre o número de cavas de tensão 

registadas e o número de defeitos eléctricos ocorridos nos troços de rede 

mais próximos, no período de monitorização considerado, e com base nos 

dados da estatística de incidentes, a EDP Distribuição está em condições de 

identificar e a caracterizar melhor as causas responsáveis pelo fenómeno das 

cavas de tensão 

Interrupções de Serviço de curta e longa duração 

Verificaram-se estas perturbações em 11 (22%) dos barramentos 

monitorizados e em 39 (41%) dos PTD sob vigilância. 

Nos barramentos mais afectados por esta perturbação, destacam-se os das 

Áreas de Rede Beira Litoral, Grande Porto e Algarve com 8, 4 e 4 interrupções, 

respectivamente, contribuindo com 73% para o total das interrupções de 

serviço verificadas em barramentos de MT. 

Quanto a interrupções ocorridas em PTD, num total de 192, merecem 

destaque os PTD da Área de Rede Minho que registaram 90 interrupções de 

serviço, o que corresponde a 47% do total das interrupções verificadas em 

PTD.  
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De um modo geral, os tempos associados a estas interrupções foram baixos, 

de curta duração, embora a perturbação que elas provocaram, 

pontualmente, possa ter sido significativa.  

Outros Parâmetros Avaliados e Situações de Não Conformidade com o 

Regulamento de Qualidade de Serviço

Neste âmbito, assinalam-se 10 (19,6%) barramentos de MT e 26 PTD (27%), com 

parâmetros registados fora da faixa de variação permissível, originando 

situações de não conformidade regulamentar.  

Refira-se, no entanto, que a situação de não conformidade mais comum, 

registada nos PTD monitorizados, esteve nos valores de tremulação/flicker da 

tensão – 17 (65%) das não conformidades – que ultrapassaram o máximo 

regulamentar.  

Em seguida, por ordem de importância, também nos PTD monitorizados, as 

situações de não conformidade respeitaram a variações da tensão eficaz, 7 

(27%) casos, ainda que com desvios pouco significativos da sua faixa 

regulamentar.  

Seguiram-se as relacionadas com a Distorção Harmónica da Tensão, com 

destaque para a 5ª harmónica (U5h) que ultrapassou o limite regulamentar 

em 1 (10%) barramento de MT, na subestação de Fonte Boa, na Área de 

Rede Minho, com U5h=6,4%, e 2 (7,7%) PTD, com valores de U3h e U5h acima 

dos limites regulamentares.  

Conclusões

Como se referiu, a avaliação global que se pode fazer, com base na análise 

dos vários parâmetros atrás comentados, permite classificar como boa, em 

geral, a qualidade da energia eléctrica disponibilizada pela EDP Distribuição 

a partir dos barramentos das suas instalações.  

O objectivo da EDP Distribuição, quanto à qualidade de serviço, continua a 

ser o de atingir um nível de qualidade relativamente uniforme nas várias 

regiões do país. Para tal, a EDP Distribuição está a analisar os resultados 

obtidos com as monitorizações realizadas, confrontando-os com os dados 

estatísticos dos incidentes registados, com particular atenção para as causas 
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destes últimos, especialmente, quando aquelas estão na base de 

reclamações recebidas. 

É igualmente importante para a EDP Distribuição, com estas monitorizações, 

fazer o acompanhamento da evolução temporal dos valores dos parâmetros 

mais representativos da qualidade da energia eléctrica, de modo a poder 

desenvolver as acções e implementar as medidas técnicas mais adequadas 

à melhoria contínua da qualidade de serviço global, tão uniforme quanto 

possível, oferecida aos seus clientes em todas as regiões do país. 

5.3.4. Monitorizações a clientes 

Nos últimos dois anos, os resultados do Plano Anual de Monitorização, têm 

também ajudado a fundamentar algumas respostas e recomendações 

dadas a clientes com maiores exigências em termos de qualidade de energia 

eléctrica. 

Este tipo de monitorização da Qualidade e Continuidade de Tensão assenta 

essencialmente numa análise minuciosa das características da tensão nos 

barramentos MT e AT das subestações de distribuição e permite: 

avaliar a conformidade da tensão com a legislação em vigor (RQS - NP 

EN 50160 para redes MT e BT; Normas Complementares ao RQS para 

redes AT); 

caracterizar a incidência, severidade e propagação das perturbações 

de tensão que normalmente estão associadas à interrupção de 

funcionamento dos equipamentos instalados nos clientes; 

caracterizar as condições de alimentação de um conjunto alargado 

de clientes. 

Desta forma, e tendo como base os resultados do Plano de Monitorização, 

foram acompanhados: 

AT  –     3 clientes 
MT – 255 clientes 

Foram, ainda, efectuadas análises específicas da Qualidade e Continuidade 

de Tensão nos barramentos MT e/ou AT de algumas subestações não 

incluídas no Plano de Monitorização. Neste âmbito, foram monitorizadas 3 

subestações e foram acompanhados: 
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AT – 1 cliente 
MT – 5 clientes. 

5.4. OCORRÊNCIAS MAIS SIGNIFICATIVAS

Como ocorrências consideradas mais significativas foram seleccionados nove 

incidentes, três por cada rede origem (RNT, rede AT e rede MT), seguindo o 

critério do valor de Energia não Distribuída (END), danos resultantes do incidente 

e perturbações a clientes.  

5.4.1. Origem na Rede Nacional de Transporte

Incidente de 28/02/2005 

Com início às 14h45, devido a avaria em seccionador que provocou a perda 

de alimentação ao barramento 1 de 220kV do Injector Valdigem. Este 

incidente originou uma END de 55,5 MWh, e no total foram afectados 33 345 

clientes.  

Incidente de 31/05/2005 

Ocorrido às 17h47, com o disparo da linha Ourique-Estoi (150kV) que 

provocou a falta de alimentação ao Injector Estoi, devido a descargas 

atmosféricas próximas da linha, tendo originado uma END de 7,9 MWh e 

afectado 169 638 clientes. 

Incidente de 08/07/2005 

Ocorrido às 5h14, com disparo do disjuntor de 220kV da linha 

Mourisca-Pereiros/Mogofores que alimenta o ponto de entrega Mogofores, 

devido a incêndios, tendo originado uma END de 9,7 MWh e afectado 88 180 

clientes. 

5.4.2. Origem na rede AT 

Incidente de 28/01/2005 

Ocorrido às 15h32, com o disparo dos disjuntores de 60 kV e de 15 kV dos 

transformadores de potência I e II da subestação de Vila Nova de Gaia por 

actuação das protecções de máxima intensidade, devido à abertura de um 

seccionador MT em carga, tendo originado uma END de 98,96 MWh e 

afectado 32 526 clientes. 
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Incidente de 20/04/2005 

Ocorrido às 6h56, com disparo dos disjuntores dos transformadores de 

potência I, II e IIII 150/60kV da subestação de Évora, provocando a falta de 

alimentação ao Injector, por actuação das protecções de distância 2º, 3º e 

4º escalões, devido a defeito num disjuntor de 60 kV da linha aérea Caeira-

Estremoz, tendo originado uma END de 92,53 MWh e afectado 104 506 

clientes. 

Incidente de 31/05/2005 

Ocorrido às 21h47, com o disparo dos disjuntores de 60kV e de 15kV do 

transformador de potência II da subestação da Guarda por actuação da 

protecção de máxima intensidade de fase desse transformador, devido a 

falha do isolamento numa das caixas terminais dos cabos de ligação do 

transformador de potência I ao quadro metálico de MT, tendo originado uma 

END de 165,02 MWh e afectado 23 664 clientes. 

5.4.3. Origem na rede MT 

Incidente de 17/02/2005 

Ocorrido às 0h20, por disparo do disjuntor MT da saída Cumieira, na 

subestação de Fafe, devido a avaria numa caixa terminal numa chegada de 

um posto de transformação, tendo originado uma END de 26,32 MWh e 

afectado 8 798 clientes. 

Incidente de 17/10/2005 

Ocorrido à 1h51, afectou a subestação de Aveiras de Cima, devido a avaria 

na cela de reserva de um posto de transformação que ficou fora de serviço 

na linha Guarita-Aveiras, tendo originado uma END de 22,56 MWh e afectado 

7 147 clientes. 

Incidente de 18/02/2004 

Ocorrido às 0h17, devido a avaria na linha MT Almeirim-Glória (isoladores e 

arco partidos), tendo originado uma END de 25,69 MWh e afectado 3 816 

clientes. 
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5.5. ACÇÕES MAIS RELEVANTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE SERVIÇO DE ÂMBITO TÉCNICO

De modo a responder ao desafio de criação de valor para o accionista e a 

assumir o compromisso de orientação para o cliente, foi lançado em 2003 o 

Programa de Melhoria da Qualidade do Serviço Técnico (PMQST), que pretende 

contribuir para uma EDP Distribuição mais eficiente e capaz de evidenciar 

padrões de qualidade de serviço a curto e médio prazo que lhe garantam um 

posicionamento competitivo ao nível das melhores práticas das empresas 

europeias congéneres. 

Em 2005, este programa foi reconfigurado para melhor se adequar àqueles 

objectivos, sendo actualmente composto por oito projectos-chave, envolvendo 

cerca de 120 colaboradores directos.  

Estes projectos cobrem a cadeia de valor da qualidade de serviço técnico, e 

visam, no seu conjunto, sistematizar as acções ao nível do investimento, da 

manutenção e da capacidade de resposta da Empresa em situações de 

funcionamento normal e de emergência, e abordam: 

as Tecnologias de Suporte, que visam a introdução de novos sistemas 

na exploração da rede eléctrica;  

a Gestão de Avarias, centrada na redução do tempo de resolução 

de avarias em articulação com os factores investimento e 

manutenção;  

o Ciclo Anual de Planeamento Técnico, que permitirá antecipar as 

decisões de investimento mais adequadas e necessárias na rede 

eléctrica; 

a Melhoria da Fiabilidade das Linhas Aéreas, com especial incidência 

na renovação das linhas com maior número de incidentes, tendo sido 

abrangidas cerca de 500 linhas em 2004 e 2005; 

o Telecomando e a Automatização da Rede de Média Tensão,

centrados na definição de critérios, características técnicas e

instalação de equipamentos que permitam identificar os incidentes e 

minimizar as suas consequências;  

a Substituição de Equipamento Obsoleto, que articula a rentabilidade 

dos activos com o princípio de redução da exposição ao risco 
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decorrente da sua utilização, procurando garantir a tempestiva 

exploração e substituição de equipamentos;  

os Sistemas de Protecção e Coordenação de Isolamento, cuja 

optimização permite limitar o impacto das perturbações da rede, 

salvaguardando os equipamentos e reduzindo as perturbações no 

serviço prestado aos clientes.  

o estudo e identificação dos incidentes que podem ocorrer em 

equipamentos técnicos críticos, e a optimização da resposta da 

Empresa às correspondentes Situações Críticas de Exploração.

Com a execução deste programa é já evidente a melhoria do índice TIEPI MT, 

que registou uma redução acumulada de 49% entre 2003 e 2005, tendo-se 

situado nos 175 minutos em 2005. Este valor traduz uma diminuição de cerca de 

19% face ao ano anterior (215 minutos), e revela uma tendência consistente 

face aos ganhos de 2004 (37%, face aos 341 minutos obtidos em 2003).  

Complementarmente, este comportamento assimptótico releva a importância 

estruturante deste projecto na melhoria da qualidade de serviço técnico, dado 

ser expectável que os níveis de esforço e de empenho evidenciados por toda a 

organização conduzam a ganhos progressivamente menores. 

Nesta perspectiva, o programa irá prosseguir em 2006, evidenciando o seu 

carácter de suporte na definição dos níveis e critérios de investimento e de 

manutenção, bem como da estratégia de modernização tecnológica da EDP 

Distribuição. 
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ANEXO 1 

CONTINUIDADE DO SERVIÇO 



ANO: 2005
PERÍODO DE ANÁLISE: Total do Ano

INSTALAÇÃO DE ORIGEM: Todas

TIN FFM RSE FIC ATM P/A/T/C M/E MAN TEC HUM EEX INT DES Totais

AVE - SOUSA      40,60 2,60 17,72 0,18  12,09 0,69 27,39 1,79 3,14 0,59 3,97  3,97 74,13 114,72
GRANDE PORTO     20,18 0,82 17,69 0,20  3,40 2,21 28,94 13,50 3,49 14,33 2,03  4,05 90,67 110,84
MINHO            23,94 1,94 28,89 0,24  11,71 1,34 42,89 6,69 4,10 1,08 2,33  4,10 105,30 129,24
TRÁS-OS-MONTES   16,88 1,77 40,77 0,85 0,88 19,23 4,77 43,56 3,14 4,08 3,13 11,58  7,49 141,25 158,14

BEIRA INTERIOR   14,52 1,87 36,06 0,70  16,02 10,24 97,70 2,81 2,56 0,28 2,66  15,22 186,13 200,65
BEIRA LITORAL    48,93 11,59 70,38 5,37  41,03 12,60 73,87 15,79 7,62 11,09 10,76  7,76 267,86 316,79
COIMBRA/LOUSÃ 6,43 4,84 37,35 3,80  24,68 3,30 44,72 5,56 0,31 0,86 1,38  2,96 129,78 136,21
LITORAL CENTRO   48,47 13,69 32,74 3,18  17,78 7,30 71,93 27,31 0,64 4,18 9,21  3,03 190,99 239,46

ALENTEJO         60,17 8,70 44,77 0,51  11,37 3,93 94,70 2,35 0,71 2,76 6,32  9,12 185,26 245,42
ALGARVE          22,80 2,53 35,75 0,16  18,09 1,50 101,78 7,87 3,92 2,70 6,13  12,15 192,58 215,38
GRANDE LISBOA    5,02 2,27 16,92 0,12  5,35 4,92 77,00 4,60 4,86 2,51 2,59  8,06 129,21 134,22
OESTE            20,48 4,99 34,52 1,05  0,73 2,72 73,57 14,56 5,68 2,92 6,37  7,34 154,46 174,94
PENÍNSULA SETÚBAL 7,07 2,83 16,21   0,53 5,36 49,47 1,66 0,26 1,20 3,68  2,49 83,69 90,77
VALE DO TEJO     94,70 2,27 50,85 0,49 2,15 36,11 9,61 85,49 19,88 8,07 4,26 7,20  11,40 237,79 332,49
EDP 28,51 4,12 31,17 1,09 0,16 13,77 4,78 61,83 9,45 3,83 4,72 4,91  6,63 146,46 174,97

OBSERVAÇÕES: Os critérios considerados foram: TIN TRABALHOS INADIÁVEIS

  - Apenas são consideradas as interrupções longas (>3 minutos); FFM CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

  - Não estão incluídas as interrupções: RSE RAZÕES DE SEGURANÇA

        - Do grupo FIC as motivadas por Cliente MT na sua Instalação e que não afectaram outros Clientes. FIC FACTO IMPUTÁVEL AO CLIENTE

        - Previstas com o Código 180 "Acordo c/ Cliente por Iniciativa do Cliente"; ATM ATMOSFÉRICOS

        - Com origem no PT Cliente; P/A/T/C PROTECÇÕES/AUTOMATISMOS/

  - As previstas são o somatório dos grupos: Razões de Serviço; Razões de Interesse Público e Acordo com o Cliente; TELEACÇÃO/COMUNICAÇÕES

  - Valores AR (base propria); M/E MATERIAL/EQUIPAMENTO

  - Valores EDP (base EDP). MAN MANUTENÇÃO
TEC TÉCNICAS
HUM HUMANAS
EEX ENTIDADES EXTERIORES
INT INTERFERÊNCIAS
DES DESCONHECIDAS

REGIÃO PREVISTAS
ACIDENTAIS

TOTAL

QUALIDADE DE SERVIÇO TÉCNICA

INDICADORES GERAIS

Análise por Região / EDP

TIEPIMT (min)

Anexo 1



ANO: 2005
PERÍODO DE ANÁLISE: Total do Ano

INSTALAÇÃO DE ORIGEM: Todas

TIN FFM RSE FIC ATM P/A/T/C M/E MAN TEC HUM EEX INT DES Totais

AVE - SOUSA      296,75 17,04 130,06 1,00  92,73 4,60 207,64 13,60 21,81 4,29 31,00  28,10 551,86 848,62
GRANDE PORTO     205,13 9,50 181,63 2,04  36,36 21,96 300,45 138,94 35,36 155,86 21,91  39,21 943,22 1.148,36
MINHO            113,14 8,94 138,38 1,10  55,49 6,41 204,88 32,02 19,21 4,88 11,00  18,70 501,01 614,15
TRÁS-OS-MONTES   39,20 4,42 94,77 1,87 2,30 46,45 10,96 106,86 7,09 9,09 7,26 32,15  16,94 340,16 379,36

BEIRA INTERIOR   38,84 4,93 107,36 2,08  44,28 27,25 253,32 7,67 6,41 0,71 7,56  37,83 499,40 538,25
BEIRA LITORAL    348,66 85,31 560,82 32,12  293,14 93,09 551,95 118,19 54,36 77,87 80,89  53,39 2.001,13 2.349,80
COIMBRA/LOUSÃ 25,57 19,70 159,14 14,50  100,78 13,77 178,93 21,76 1,27 3,39 6,16  12,05 531,46 557,03
LITORAL CENTRO   248,43 70,45 179,84 15,94  93,87 37,92 364,25 139,75 3,40 22,11 47,12  15,69 990,35 1.238,79

ALENTEJO         165,76 24,28 123,10 1,43  29,91 10,94 247,98 6,15 1,98 7,09 17,02  25,69 495,58 661,34
ALGARVE          90,13 10,28 141,25 0,61  70,97 6,45 414,19 31,52 17,95 10,29 24,16  51,11 778,79 868,92
GRANDE LISBOA    63,31 29,75 210,37 1,57  66,01 61,02 950,06 58,39 61,90 29,70 32,80  102,74 1.604,31 1.667,62
OESTE            102,38 24,92 169,32 5,27  3,79 13,79 374,24 72,63 30,29 14,78 31,69  36,16 776,88 879,26
PENÍNSULA SETÚBAL 35,40 14,16 77,12   2,56 26,49 243,09 8,37 1,19 5,90 17,44  12,05 408,36 443,76
VALE DO TEJO     380,47 9,21 204,73 2,11 8,70 146,69 39,00 344,14 77,96 33,34 17,18 29,92  46,63 959,61 1.340,08
EDP 2.153,18 332,90 2.477,89 81,65 11,00 1.083,03 373,67 4.741,98 734,03 297,58 361,32 390,81  496,28 11.382,14 13.535,32

OBSERVAÇÕES: Os critérios considerados foram: TIN TRABALHOS INADIÁVEIS

  - Apenas são consideradas as interrupções longas (>3 minutos); FFM CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

  - Não estão incluídas as interrupções: RSE RAZÕES DE SEGURANÇA

        - Do grupo FIC as motivadas por Cliente MT na sua Instalação e que não afectaram outros Clientes. FIC FACTO IMPUTÁVEL AO CLIENTE

        - Previstas com o Código 180 "Acordo c/ Cliente por Iniciativa do Cliente"; ATM ATMOSFÉRICOS

        - Com origem no PT Cliente; P/A/T/C PROTECÇÕES/AUTOMATISMOS/

  - As previstas são o somatório dos grupos: Razões de Serviço; Razões de Interesse Público e Acordo com o Cliente; TELEACÇÃO/COMUNICAÇÕES

  - Valores AR (base propria); M/E MATERIAL/EQUIPAMENTO

  - Valores EDP (base EDP). MAN MANUTENÇÃO
TEC TÉCNICAS
HUM HUMANAS
EEX ENTIDADES EXTERIORES
INT INTERFERÊNCIAS
DES DESCONHECIDAS

REGIÃO PREVISTAS
ACIDENTAIS

TOTAL

QUALIDADE DE SERVIÇO TÉCNICA

INDICADORES GERAIS

Análise por Região / EDP

END MT (MWh)

Anexo 1



ANO: 2005
PERÍODO DE ANÁLISE: Total do Ano

INSTALAÇÃO DE ORIGEM: Todas

TIN FFM RSE FIC ATM P/A/T/C M/E MAN TEC HUM EEX INT DES Totais

AVE - SOUSA      0,18 0,09 0,49 0,00  0,30 0,08 0,61 0,03 0,15 0,09 0,11  0,16 2,10 2,29
GRANDE PORTO     0,10 0,02 0,35 0,01  0,10 0,10 0,64 0,27 0,15 0,13 0,03  0,10 1,91 2,01
MINHO            0,10 0,07 0,51 0,00  0,28 0,05 0,92 0,13 0,15 0,13 0,05  0,24 2,54 2,65
TRÁS-OS-MONTES   0,08 0,11 0,88 0,03 0,02 0,49 0,19 0,76 0,05 0,20 0,23 0,35  0,33 3,62 3,70

BEIRA INTERIOR   0,13 0,06 1,00 0,01  0,59 0,47 1,39 0,08 0,11 0,04 0,04  0,40 4,20 4,33
BEIRA LITORAL    0,38 0,44 1,23 0,12  0,84 0,58 1,59 0,26 0,34 0,27 0,17  0,29 6,14 6,52
COIMBRA/LOUSÃ 0,08 0,32 1,07 0,07  0,90 0,19 1,04 0,08 0,01 0,02 0,03  0,25 3,96 4,04
LITORAL CENTRO   0,20 0,51 0,63 0,04  0,32 0,26 1,03 0,26 0,05 0,08 0,17  0,28 3,60 3,80

ALENTEJO         0,41 0,39 0,88 0,04  0,30 0,24 1,38 0,04 0,01 0,07 0,27  0,45 4,07 4,48
ALGARVE          0,12 0,12 0,62 0,01  0,48 0,22 1,97 0,08 0,32 0,06 0,27  0,34 4,49 4,62
GRANDE LISBOA    0,04 0,07 0,33 0,01  0,19 0,11 1,71 0,11 0,18 0,14 0,05  0,18 3,09 3,13
OESTE            0,11 0,23 0,79 0,04  0,03 0,20 1,62 0,33 0,38 0,19 0,20  0,40 4,40 4,51
PENÍNSULA SETÚBAL 0,06 0,11 0,42   0,07 0,48 1,01 0,03 0,01 0,03 0,07  0,15 2,38 2,44
VALE DO TEJO     0,42 0,04 0,95 0,02 0,00 0,81 0,31 1,34 0,34 0,27 0,25 0,07  0,33 4,75 5,16
EDP 0,19 0,19 0,73 0,03 0,00 0,43 0,25 1,21 0,16 0,17 0,13 0,13  0,27 3,69 3,88

OBSERVAÇÕES: Os critérios considerados foram: TIN TRABALHOS INADIÁVEIS

  - Apenas são consideradas as interrupções longas (>3 minutos); FFM CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

  - Não estão incluídas as interrupções: RSE RAZÕES DE SEGURANÇA

        - Do grupo FIC as motivadas por Cliente MT na sua Instalação e que não afectaram outros Clientes. FIC FACTO IMPUTÁVEL AO CLIENTE

        - Previstas com o Código 180 "Acordo c/ Cliente por Iniciativa do Cliente"; ATM ATMOSFÉRICOS

        - Com origem no PT Cliente; P/A/T/C PROTECÇÕES/AUTOMATISMOS/

  - As previstas são o somatório dos grupos: Razões de Serviço; Razões de Interesse Público e Acordo com o Cliente; TELEACÇÃO/COMUNICAÇÕES

  - Valores AR (base propria); M/E MATERIAL/EQUIPAMENTO

  - Valores EDP (base EDP). MAN MANUTENÇÃO
TEC TÉCNICAS
HUM HUMANAS
EEX ENTIDADES EXTERIORES
INT INTERFERÊNCIAS
DES DESCONHECIDAS

REGIÃO PREVISTAS
ACIDENTAIS

TOTAL

QUALIDADE DE SERVIÇO TÉCNICA

INDICADORES GERAIS

Análise por Região / EDP

SAIFI MT (nº)

Anexo 1



ANO: 2005
PERÍODO DE ANÁLISE: Total do Ano

INSTALAÇÃO DE ORIGEM: Todas

TIN FFM RSE FIC ATM P/A/T/C M/E MAN TEC HUM EEX INT DES Totais

AVE - SOUSA      52,14 3,36 23,39 0,14  19,75 0,72 33,84 2,91 3,70 0,87 4,35  5,89 98,93 151,06
GRANDE PORTO     25,58 0,95 20,40 0,24  4,75 2,41 33,30 14,68 4,25 13,60 2,43  4,99 102,01 127,58
MINHO            31,34 3,46 36,12 0,14  17,97 1,85 49,50 8,83 6,27 1,41 2,86  6,25 134,66 166,01
TRÁS-OS-MONTES   15,42 2,23 62,25 1,16 0,72 30,70 5,06 45,15 3,07 5,85 3,49 10,99  10,15 180,82 196,24

BEIRA INTERIOR   19,39 1,12 52,65 1,42  26,45 14,42 74,35 4,42 5,41 0,28 2,93  17,69 201,14 220,53
BEIRA LITORAL    67,79 14,63 116,89 14,91  48,94 15,58 98,75 17,19 9,51 11,01 11,93  9,67 369,01 436,80
COIMBRA/LOUSÃ 13,09 8,45 65,89 5,71  46,90 5,11 68,10 5,69 0,26 1,53 1,44  5,38 214,45 227,55
LITORAL CENTRO   57,79 15,70 38,60 4,71  22,77 7,13 86,99 33,84 0,89 5,98 10,70  4,02 231,33 289,12

ALENTEJO         86,84 12,55 62,20 0,79  20,46 4,33 107,38 2,77 0,29 2,68 8,15  10,25 231,85 318,70
ALGARVE          28,24 3,98 47,47 0,32  25,51 2,11 138,69 5,52 5,19 3,07 6,87  14,80 253,52 281,77
GRANDE LISBOA    10,00 3,46 23,38 0,30  7,07 6,48 94,41 7,76 6,26 2,78 3,67  12,70 168,27 178,27
OESTE            33,10 7,49 41,10 1,30  1,77 4,44 94,20 23,87 7,43 4,37 9,11  9,90 204,98 238,09
PENÍNSULA SETÚBAL 8,64 4,14 23,45   0,82 6,01 64,66 2,18 0,16 1,60 5,34  3,00 111,36 120,00
VALE DO TEJO     104,10 3,46 68,85 0,87 9,49 47,93 12,06 113,66 23,49 9,08 4,43 8,35  13,77 315,44 419,54
EDP 42,92 6,23 50,18 2,59 0,87 24,24 6,54 78,50 11,54 4,82 4,40 6,39  9,20 205,50 248,42

OBSERVAÇÕES: Os critérios considerados foram: TIN TRABALHOS INADIÁVEIS

  - Apenas são consideradas as interrupções longas (>3 minutos); FFM CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

  - Não estão incluídas as interrupções: RSE RAZÕES DE SEGURANÇA

        - Do grupo FIC as motivadas por Cliente MT na sua Instalação e que não afectaram outros Clientes. FIC FACTO IMPUTÁVEL AO CLIENTE

        - Previstas com o Código 180 "Acordo c/ Cliente por Iniciativa do Cliente"; ATM ATMOSFÉRICOS

        - Com origem no PT Cliente; P/A/T/C PROTECÇÕES/AUTOMATISMOS/

  - As previstas são o somatório dos grupos: Razões de Serviço; Razões de Interesse Público e Acordo com o Cliente; TELEACÇÃO/COMUNICAÇÕES

  - Valores AR (base propria); M/E MATERIAL/EQUIPAMENTO

  - Valores EDP (base EDP). MAN MANUTENÇÃO
TEC TÉCNICAS
HUM HUMANAS
EEX ENTIDADES EXTERIORES
INT INTERFERÊNCIAS
DES DESCONHECIDAS

REGIÃO PREVISTAS
ACIDENTAIS

TOTAL

QUALIDADE DE SERVIÇO TÉCNICA

INDICADORES GERAIS

Análise por Região / EDP

SAIDI MT (min)
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ANO: 2005
PERÍODO DE ANÁLISE: Total do Ano

INSTALAÇÃO DE ORIGEM: Todas

TIN FFM RSE FIC ATM P/A/T/C M/E MAN TEC HUM EEX INT DES Totais

AVE - SOUSA      0,22 0,11 0,51 0,00  0,32 0,08 0,65 0,05 0,18 0,09 0,12  0,17 2,29 2,51
GRANDE PORTO     0,11 0,02 0,32 0,01  0,08 0,10 0,63 0,28 0,15 0,15 0,02  0,09 1,85 1,96
MINHO            0,12 0,08 0,49 0,00  0,23 0,04 0,92 0,16 0,22 0,14 0,05  0,21 2,53 2,65
TRÁS-OS-MONTES   0,18 0,09 0,84 0,03 0,02 0,45 0,21 0,79 0,07 0,24 0,24 0,39  0,35 3,72 3,90

BEIRA INTERIOR   0,17 0,10 0,90 0,01  0,53 0,39 1,45 0,10 0,15 0,04 0,04  0,39 4,11 4,28
BEIRA LITORAL    0,45 0,44 1,19 0,10 0,00 0,77 0,61 1,63 0,32 0,40 0,27 0,15  0,29 6,17 6,62
COIMBRA/LOUSÃ 0,11 0,27 0,99 0,05 0,00 0,73 0,17 0,90 0,12 0,06 0,03 0,02  0,22 3,58 3,69
LITORAL CENTRO   0,24 0,45 0,61 0,03 0,00 0,28 0,28 1,00 0,27 0,08 0,06 0,19  0,29 3,56 3,80

ALENTEJO         0,37 0,32 0,70 0,03  0,20 0,23 1,30 0,04 0,06 0,06 0,21  0,44 3,60 3,97
ALGARVE          0,19 0,12 0,51 0,00 0,00 0,30 0,18 1,56 0,11 0,31 0,08 0,24  0,30 3,71 3,90
GRANDE LISBOA    0,10 0,11 0,32 0,01 0,00 0,18 0,14 1,86 0,11 0,24 0,21 0,03  0,12 3,31 3,42
OESTE            0,12 0,24 0,76 0,03 0,00 0,02 0,12 1,39 0,23 0,36 0,16 0,13  0,29 3,73 3,85
PENÍNSULA SETÚBAL 0,03 0,14 0,35  0,00 0,03 0,55 0,90 0,02 0,01 0,02 0,04  0,08 2,15 2,18
VALE DO TEJO     0,52 0,08 0,85 0,02 0,00 0,73 0,27 1,15 0,30 0,25 0,27 0,06  0,25 4,24 4,76
EDP 0,19 0,17 0,62 0,02 0,00 0,32 0,23 1,19 0,16 0,20 0,14 0,10  0,22 3,37 3,56

OBSERVAÇÕES: Os critérios considerados foram: TIN TRABALHOS INADIÁVEIS

  - Apenas são consideradas as interrupções longas (>3 minutos); FFM CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

  - Não estão incluídas as interrupções: RSE RAZÕES DE SEGURANÇA

        - Do grupo FIC as motivadas por Cliente MT na sua Instalação e que não afectaram outros Clientes. FIC FACTO IMPUTÁVEL AO CLIENTE

        - Previstas com o Código 180 "Acordo c/ Cliente por Iniciativa do Cliente"; ATM ATMOSFÉRICOS

        - Com origem no PT Cliente; P/A/T/C PROTECÇÕES/AUTOMATISMOS/

  - As previstas são o somatório dos grupos: Razões de Serviço; Razões de Interesse Público e Acordo com o Cliente; TELEACÇÃO/COMUNICAÇÕES

  - Valores AR (base propria); M/E MATERIAL/EQUIPAMENTO

  - Valores EDP (base EDP). MAN MANUTENÇÃO
TEC TÉCNICAS
HUM HUMANAS
EEX ENTIDADES EXTERIORES
INT INTERFERÊNCIAS
DES DESCONHECIDAS

REGIÃO PREVISTAS
ACIDENTAIS

TOTAL

QUALIDADE DE SERVIÇO TÉCNICA

INDICADORES GERAIS

Análise por Região / EDP

SAIFI BT (nº)
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ANO: 2005
PERÍODO DE ANÁLISE: Total do Ano

INSTALAÇÃO DE ORIGEM: Todas

TIN FFM RSE FIC ATM P/A/T/C M/E MAN TEC HUM EEX INT DES Totais

AVE - SOUSA      60,97 4,28 23,77 0,13  21,75 0,76 38,64 3,96 5,83 0,92 4,55  6,23 110,80 171,78
GRANDE PORTO     26,08 0,85 17,43 0,20  4,07 2,09 32,24 14,75 4,91 16,55 1,42  3,97 98,47 124,55
MINHO            32,51 3,93 34,71 0,06  14,35 1,61 50,09 11,22 9,86 1,47 2,34  4,68 134,32 166,82
TRÁS-OS-MONTES   30,83 2,28 57,89 0,99 0,66 29,16 5,85 48,59 5,72 10,96 3,30 12,24  10,07 187,69 218,52

BEIRA INTERIOR   21,93 2,81 45,25 1,13  23,15 11,14 95,73 7,72 10,17 0,40 3,73  17,97 219,18 241,11
BEIRA LITORAL    71,89 13,85 109,90 11,03 0,01 46,58 15,84 102,36 22,14 18,39 9,15 9,12  10,09 368,46 440,36
COIMBRA/LOUSÃ 17,65 6,70 51,18 3,64 0,00 35,04 3,98 58,70 10,53 5,02 1,64 1,33  5,22 182,97 200,62
LITORAL CENTRO   61,41 15,33 39,96 3,46 0,00 20,80 7,29 78,08 33,39 4,14 3,67 8,53  3,76 218,41 279,82

ALENTEJO         66,30 10,02 40,36 0,37  12,25 4,15 96,17 3,99 2,08 2,05 6,22  10,38 188,06 254,36
ALGARVE          30,10 3,65 32,35 0,09 0,04 16,32 1,86 105,31 8,68 5,40 3,61 5,83  13,06 196,19 226,29
GRANDE LISBOA    22,41 4,31 22,91 0,17 0,00 7,87 7,81 113,08 7,89 11,28 4,59 1,90  8,66 190,47 212,88
OESTE            29,95 6,51 37,69 1,27 0,11 1,85 2,40 82,16 18,64 10,15 3,67 5,91  10,66 181,02 210,98
PENÍNSULA SETÚBAL 6,27 4,84 17,30  0,02 0,28 6,30 53,18 1,16 0,42 1,33 1,90  1,95 88,67 94,94
VALE DO TEJO     118,30 6,42 55,25 0,80 0,26 37,34 9,75 94,24 22,06 14,58 4,33 3,96  10,46 259,46 377,76
EDP 39,16 5,77 39,54 1,65 0,06 17,63 5,78 75,27 12,05 8,31 4,79 4,41  7,91 183,17 222,33

OBSERVAÇÕES: Os critérios considerados foram: TIN TRABALHOS INADIÁVEIS

  - Apenas são consideradas as interrupções longas (>3 minutos); FFM CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

  - Não estão incluídas as interrupções: RSE RAZÕES DE SEGURANÇA

        - Do grupo FIC as motivadas por Cliente MT na sua Instalação e que não afectaram outros Clientes. FIC FACTO IMPUTÁVEL AO CLIENTE

        - Previstas com o Código 180 "Acordo c/ Cliente por Iniciativa do Cliente"; ATM ATMOSFÉRICOS

        - Com origem no PT Cliente; P/A/T/C PROTECÇÕES/AUTOMATISMOS/

  - As previstas são o somatório dos grupos: Razões de Serviço; Razões de Interesse Público e Acordo com o Cliente; TELEACÇÃO/COMUNICAÇÕES

  - Valores AR (base propria); M/E MATERIAL/EQUIPAMENTO

  - Valores EDP (base EDP). MAN MANUTENÇÃO
TEC TÉCNICAS
HUM HUMANAS
EEX ENTIDADES EXTERIORES
INT INTERFERÊNCIAS
DES DESCONHECIDAS

REGIÃO PREVISTAS
ACIDENTAIS

TOTAL

QUALIDADE DE SERVIÇO TÉCNICA

INDICADORES GERAIS

Análise por Região / EDP

SAIDI BT (min)
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ANO: 2005
PERÍODO DE ANÁLISE: Total do Ano

UNIDADE ORGANIZATIVA: EDP
INSTALAÇÃO DE ORIGEM: AT/MT/BT/OUTROS

TIN ATM P/A/T/C M/E MAN TEC HUM EEX INT DES TOTAL

A 1,33 2,55 2,51 49,23 3,11 1,79 5,40 1,01  1,96 68,91
TIEPIMT (min) B 1,95 8,87 4,67 55,73 10,43 4,19 5,82 4,22  6,98 102,85

C 7,21 23,47 6,13 73,11 12,27 4,70 3,57 6,41  8,99 145,86

A 0,06 0,10 0,12 1,02 0,07 0,07 0,11 0,02  0,06 1,62
SAIFI MT (nº) B 0,08 0,25 0,23 1,06 0,16 0,22 0,13 0,08  0,25 2,47

C 0,25 0,56 0,28 1,29 0,17 0,17 0,13 0,10  0,33 3,28

A 0,06 0,07 0,14 1,16 0,08 0,10 0,11 0,02  0,05 1,78
SAIFI BT (nº) B 0,09 0,18 0,25 1,07 0,17 0,23 0,16 0,05  0,19 2,40

C 0,28 0,53 0,27 1,28 0,20 0,23 0,13 0,09  0,33 3,33

A 1,86 3,18 2,98 57,51 3,56 2,10 5,51 1,11  2,50 80,30
SAIDI MT (min) B 2,66 12,34 4,64 65,32 11,23 4,54 5,40 6,02  9,11 121,27

C 8,32 32,53 7,90 87,18 13,27 5,46 3,84 6,31  10,59 175,41

A 2,25 2,67 3,35 66,73 3,56 5,47 5,92 0,82  2,02 92,78
SAIDI BT (min) B 3,14 8,47 5,27 64,13 11,67 6,70 5,79 2,79  7,23 115,19

C 9,26 31,05 7,31 86,87 16,44 10,77 3,57 5,52  11,23 182,03

OBSERVAÇÕES: Os critérios considerados foram: TIN TRABALHOS INADIÁVEIS

  - Apenas são consideradas as interrupções longas (>3 minutos),excluindo as interrupções do nº 1 do artigo 13º do RQS; ATM ATMOSFÉRICOS

  - Também não estão incluídas as interrupções motivadas por Cliente MT na sua Instalação e que não afectaram outros Clientes; P/A/T/C PROTECÇÕES/AUTOMATISMOS/

  - Valores (base própria); TELEACÇÃO/COMUNICAÇÕES

  - Valores EDP (base EDP). M/E MATERIAL/EQUIPAMENTO

MAN MANUTENÇÃO

TEC TÉCNICAS

HUM HUMANAS

EEX ENTIDADES EXTERIORES

INT INTERFERÊNCIAS

DES DESCONHECIDAS

EMA EM ANÁLISE

QUALIDADE DE SERVIÇO TÉCNICA

INDICADORES GERAIS

Análise por Zonas A, B, C

INDICADORES ZONAS
ACIDENTAIS
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Ave Sousa Grande Porto Minho Trás-os-Montes 
       
Amarante Espinho Amares Alfandega da Fé 
Baião Gondomar Arcos de Valdevez Alijó 
Cabeceiras de Basto Maia Barcelos Armamar 
Castelo de Paiva Matosinhos Braga Boticas 
Celorico de Basto Porto Caminha Bragança 
Cinfães Valongo Esposende Carrazeda de Anciães 
Fafe Vila do Conde Melgaço Chaves 
Felgueiras Vila Nova de Gaia Monção Freixo de Espada à Cinta 
Guimarães Paredes de Coura Lamego 
Lousada Ponte da Barca Macedo de Cavaleiros 
Marco de Canavezes Ponte de Lima Mesão Frio 
Mondim de Basto Póvoa de Lanhoso Miranda do Douro 
Paços de Ferreira Póvoa de Varzim Mirandela 
Paredes Terras de Bouro Mogadouro 
Penafiel Valença Montalegre 
Santo Tirso Viana do Castelo Murça 
Trofa Vieira do Minho Peso da Régua 
Vila Nova de Famalicão Vila Nova de Cerveira Resende 
Vizela Vila Verde Ribeira de Pena 

Sabrosa 
Santa Marta de Penaguião 
São João da Pesqueira 
Tabuaço 
Tarouca 
Torre de Moncorvo 
Valpaços 
Vila Flor 
Vila Pouca de Aguiar 
Vila Real 
Vimioso 
Vinhais 
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Beira Interior Beira Litoral Coimbra / Lousã Litoral Centro

Almeida Águeda Anadia Alcobaça
Belmonte Aguiar da Beira Arganil Alvaiázere
Castelo Branco Albergaria-a-Velha Cantanhede Ansião
Celorico da Beira Arouca Castanheira de Pêra Batalha
Covilhã Aveiro Coimbra Bombarral
Figueira de Castelo Rodrigo Carregal do Sal Condeixa-a-Nova Caldas da Rainha
Fornos de Algodres Castro Daire Ferreira do Zêzere Leiria
Fundão Estarreja Figueira da Foz Marinha Grande
Gouveia Ílhavo Figueiró dos Vinhos Nazaré
Guarda Moimenta da Beira Góis Óbidos
Idanha-a-Nova Mortágua Lousã Peniche
Mangualde Murtosa Mealhada Pombal
Manteigas Oliveira de Azeméis Mira Porto de Mós
Meda Oliveira de Frades Miranda do Corvo Rio Maior
Nelas Oliveira do Bairro Montemor-o-Velho Vila Nova de Ourém
Penalva do Castelo Ovar Oleiros
Penamacor Santa Comba Dão Oliveira do Hospital
Penedono Santa Maria da Feira Pampilhosa da Serra
Pinhel São João da Madeira Pedrógão Grande
Proença-a-Nova São Pedro do Sul Penacova
Sabugal Satão Penela
Seia Sernancelhe Sertã
Trancoso Sever do Vouga Soure
Vila Nova de Foz Côa Tondela Tábua
Vila Velha de Rodão Vagos Tomar

Vale de Cambra Vila Nova de Poiares
Vila Nova de Paiva
Viseu
Vouzela
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Grande Lisboa Vale Tejo Peninsula de Setúbal Alentejo

Amadora Abrantes Alcochete Alandroal
Cascais Alcanena Almada Alcácer do Sal
Lisboa Almeirim Barreiro Aljustrel
Oeiras Alpiarça Moita Almodôvar
Sintra Alter do Chão Montijo Alvito
Oeste Arronches Palmela Arraiolos

Avis Seixal Barrancos
Alenquer Benavente Setúbal Borba
Arruda dos Vinhos Campo Maior Castro Verde
Cadaval Cartaxo Algarve Cuba
Loures Castelo de Vide Estremoz
Lourinhã Chamusca Albufeira Évora
Mafra Constância Alcoutim Ferreira do Alentejo
Odivelas Coruche Aljezur Grândola
Sobral Monte Agraço Crato Castro Marim Mértola
Torres Vedras Elvas Faro Montemor-o-Novo
Vila Franca de Xira Entroncamento Lagoa Mora

Fronteira Lagos Moura
Gavião Loulé Mourão
Golegã Monchique Odemira
Mação Olhão Ourique
Marvão Portimão Portel
Monforte S. Brás de Alportel Redondo
Nisa Silves Reguengos de Monsaraz
Ponte de Sôr Tavira Santiago do Cacém
Portalegre Vila do Bispo Serpa
Salvaterra de Magos Vila Real S. António Sines
Santarém Vendas Novas
Sardoal Viana do Alentejo
Sousel Vidigueira
Torres Novas Vila Viçosa
Vila de Rei
Vila Nova da Barquinha
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DEFINIÇÕES

Apresentam-se em seguida as definições adoptadas neste relatório. Em 
geral, e sempre que possível, adoptam-se as definições da NP EN 50 160 
“Características da tensão fornecida pelas redes de distribuição pública 
de energia eléctrica” e dos seguintes regulamentos publicados: 
Regulamento das Redes de Distribuição e Regulamento da Qualidade 
de Serviço. 

Alta Tensão (AT) - tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 45 kV 
e igual ou inferior a 110 kV.

Avaria - condição do estado de um equipamento ou sistema de que 
resultem danos ou falhas no seu funcionamento. 

Baixa Tensão (BT) - tensão entre fases cujo valor eficaz é igual ou inferior 
a 1 kV. 

Baixa Tensão Normal (BTN) – baixa tensão com potência contratada 
inferior ou igual a 41,4 kW. 

Baixa Tensão Especial (BTE) - baixa tensão com potência contratada 
superior a 41,4 kW. 

Carga - valor, num dado instante, da potência activa fornecida em 
qualquer ponto de um sistema, determinada por uma medida 
instantânea ou por uma média obtida pela integração da potência 
durante um determinado intervalo de tempo. A carga pode referir-se a 
um consumidor, a um aparelho, a uma linha ou a uma rede. 

Causa - todo o conjunto de situações que deram origem ao 
aparecimento de uma ocorrência. 

Cava da tensão de alimentação - diminuição brusca da tensão de 
alimentação para um valor situado entre 90% e 1% da tensão 
declarada, Uc (ou da tensão de referência deslizante, Urd), seguida do 
restabelecimento da tensão depois de um curto lapso de tempo. Por 
convenção, uma cava de tensão dura de 10 ms a 1 min.  

Centro de Condução de uma rede - órgão encarregue da vigilância e 
da condução das instalações e equipamentos de uma rede. 

Cliente - pessoa singular ou colectiva com um contrato de fornecimento 
de energia eléctrica ou acordo de acesso e operação das redes. 

Compatibilidade electromagnética (CEM) - aptidão de um aparelho ou 
de um sistema para funcionar no seu ambiente electromagnético de 
forma satisfatória e sem ele próprio produzir perturbações 
electromagnéticas intoleráveis para tudo o que se encontre nesse 
ambiente. 

Condições normais de exploração - condições de uma rede que 
permitem corresponder à procura de energia eléctrica, às manobras da 
rede e à eliminação de defeitos pelos sistemas automáticos de 
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protecção, na ausência de condições excepcionais ligadas a 
influências externas ou a incidentes importantes. 

Condução da rede - acções de vigilância, controlo e comando da rede 
ou de um conjunto de instalações eléctricas asseguradas por um ou 
mais centros de condução. 

Consumidor - entidade que recebe energia eléctrica para utilização 
própria. 

Corrente de curto-circuito  - corrente eléctrica entre dois pontos de um 
circuito em que se estabeleceu um caminho condutor ocasional e de 
baixa impedância. 

Defeito eléctrico - anomalia numa rede eléctrica resultante da perda de 
isolamento de um seu elemento, dando origem a uma corrente, 
normalmente elevada, que requer a abertura automática de 
disjuntores. 

Desequilíbrio de tensão - estado no qual os valores eficazes das tensões 
das fases ou das desfasagens entre tensões de fases consecutivas, num 
sistema trifásico, não são iguais. 

Despacho Nacional ou Regional de uma rede - órgão que exerce um 
controlo permanente sobre as condições de exploração e condução 
de uma rede no âmbito nacional ou regional. 

DGGE - Direcção-Geral de Geologia e Energia. 

Disparo - abertura automática de um disjuntor provocando a saída da 
rede de um elemento ou equipamento, por actuação de um sistema 
ou órgão de protecção da rede, normalmente em consequência de 
um defeito eléctrico.   

Distribuidor vinculado - entidade titular de uma licença vinculada de 
distribuição. 

Duração média das interrupções do sistema (SAIDI - “System Average 
Interruption Duration Index”) - quociente da soma das durações das 
interrupções nos pontos de entrega, durante determinado período, pelo 
número total dos pontos de entrega, nesse mesmo período. 

Elemento avariado - todo o elemento da rede eléctrica que apresente 
danos em consequência de uma avaria. 

Emissão (electromagnética) - processo pelo qual uma fonte fornece 
energia electromagnética ao exterior. 

Energia não distribuída (END) - valor estimado da energia não distribuída 
nos pontos de entrega dos distribuidores vinculados, devido a 
interrupções de fornecimento, durante um determinado intervalo de 
tempo (normalmente 1 ano civil). 
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Energia não fornecida (ENF) - valor estimado da energia não fornecida 
nos pontos de entrega, devido a interrupções de fornecimento, durante 
um determinado intervalo de tempo (normalmente 1 ano civil). 

Entrada - canalização eléctrica de Baixa Tensão compreendida entre 
uma caixa de colunas, um quadro de colunas ou uma portinhola e a 
origem de uma instalação de utilização. 

ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. 

Exploração  - conjunto das actividades necessárias ao funcionamento 
de uma instalação eléctrica, incluindo as manobras, o comando, o 
controlo, a manutenção, bem como os trabalhos eléctricos e os não 
eléctricos. 

Flutuação de tensão - série de variações da tensão ou variação cíclica 
da envolvente de uma tensão. 

Fornecedor - entidade responsável pelo fornecimento de energia 
eléctrica, nos termos de um contrato. 

Fornecimento de energia eléctrica - venda de energia eléctrica a 
qualquer entidade que é cliente do distribuidor  ou da entidade 
concessionária da RNT. 

Frequência da tensão de alimentação (f) - taxa de repetição da onda 
fundamental da tensão de alimentação, medida durante um dado 
intervalo de tempo (em regra 1 segundo). 

Frequência média de interrupções do sistema (SAIFI - “System Average 
Interruption Frequency Index”) - quociente do número total de 
interrupções nos pontos de entrega, durante determinado período, pelo 
número total dos pontos de entrega, nesse mesmo período. 

Imunidade (a uma perturbação) - aptidão dum dispositivo, dum 
aparelho ou dum sistema para funcionar sem degradação na presença 
duma perturbação electromagnética. 

Incidente - acontecimento que provoca a desconexão (não 
programada) de um elemento da rede, podendo originar uma  ou mais 
interrupções de serviço. 

Indisponibilidade  - situação em que um determinado elemento, como 
por exemplo um grupo, uma linha, um transformador, um painel, um 
barramento ou um aparelho, não se encontra apto a responder. 

Instalação eléctrica - conjunto de equipamentos eléctricos utilizados na 
produção, no transporte, na conversão, na distribuição ou na utilização 
da energia eléctrica, incluindo fontes de energia, bem como as 
baterias, os condensadores e outros equipamentos de armazenamento 
de energia eléctrica. 

Instalação eléctrica eventual - instalação eléctrica provisória, 
estabelecida com o fim de realizar, com carácter temporário, um 
evento de natureza social, cultural ou desportiva. 
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Instalação de utilização - instalação eléctrica destinada a permitir aos 
seus utilizadores a aplicação da energia eléctrica pela sua 
transformação noutra forma de energia.

Interrupção acidental - interrupção do fornecimento ou da entrega de 
energia eléctrica provocada por defeitos permanentes ou transitórios, 
na maior parte das vezes ligados a acontecimentos externos, a avarias 
ou a interferências. 

Interrupção breve (ou de curta duração) - interrupção acidental com 
uma duração igual ou inferior a 3 min. 

Interrupção do fornecimento ou da entrega - situação em que o valor 
eficaz da tensão de alimentação no ponto de entrega é inferior a 1 % 
da tensão declarada Uc, nas fases, dando origem, a cortes de consumo 
nos clientes. 

Interrupção longa - interrupção acidental com uma duração superior a 
3 min. 

Interrupção prevista - interrupção do fornecimento ou da entrega que 
ocorre quando os clientes são informados com antecedência, para 
permitir a execução de trabalhos programados na rede. 

Isolamento - isolar um elemento de rede (ou uma instalação) consiste 
na abertura de todos os órgãos de corte visível (seccionadores, ligações 
amovíveis, disjuntores de protecção de todos os secundários dos 
transformadores de tensão, etc.) de modo a garantir, de forma eficaz, a 
ausência de alimentação proveniente de qualquer fonte de tensão. 

Licença vinculada - licença mediante a qual o titular assume o 
compromisso de alimentar o SEP ou ser por ele alimentado, dentro das 
regras de funcionamento daquele sistema. 

Limite de emissão (duma fonte de perturbação) - valor máximo 
admissível do nível de emissão. 

Limite de imunidade - valor mínimo requerido do nível de imunidade. 

Manobras  - acções destinadas a realizar mudanças de esquema de 
exploração de uma rede eléctrica, ou a satisfazer, a cada momento, o 
equilíbrio entre a produção e o consumo ou o programa acordado 
para o conjunto das interligações internacionais, ou ainda a regular os 
níveis de tensão ou a produção de energia reactiva nos valores mais 
convenientes, bem como as acções destinadas a colocar em serviço 
ou fora de serviço qualquer instalação eléctrica ou elemento dessa 
rede.  

Manutenção  -  combinação de acções técnicas e administrativas, 
compreendendo as operações de vigilância, destinadas a manter uma 
instalação eléctrica num estado de operacionalidade que lhe permita 
cumprir a sua função. 
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Manutenção correctiva (reparação) - combinação de acções técnicas 
e administrativas realizadas depois da detecção de uma avaria e 
destinadas à reposição do funcionamento de uma instalação eléctrica. 

Manutenção preventiva (conservação)  - combinação de acções 
técnicas e administrativas realizadas com o objectivo de reduzir a 
probabilidade de avaria ou degradação do funcionamento de uma 
instalação eléctrica. 

Média Tensão (MT) - tensão entre fases cujo valor eficaz é superior a 1 kV 
e igual ou inferior a 45 kV. 

Muito Alta Tensão (MAT) - tensão entre fases cujo valor eficaz é superior 
a 110 kV. 

Nível de compatibilidade (electromagnética) - nível de perturbação 
especificado para o qual existe uma forte e aceitável probabilidade de 
compatibilidade electromagnética. 

Nível de emissão - nível duma dada perturbação electromagnética, 
emitida por um dispositivo, aparelho ou sistema particular e medido 
duma maneira especificada. 

Nível de imunidade - nível máximo duma perturbação 
electromagnética de determinado tipo incidente sobre um dispositivo, 
aparelho ou sistema não susceptível de provocar qualquer degradação 
do seu funcionamento.

Nível de perturbação - nível de uma dada perturbação 
electromagnética, medido de uma maneira especificada. 

Nível (duma quantidade) - valor duma quantidade avaliada duma 
maneira especificada. 

Ocorrência - acontecimento que afecte as condições normais de 
funcionamento de uma rede eléctrica. 

Operador Automático (OPA) - dispositivo electrónico programável 
destinado a executar automaticamente operações de ligação ou 
desligação de uma instalação ou a sua reposição em serviço na 
sequência de um disparo parcial ou total da instalação.  

Operação - acção desencadeada localmente ou por telecomando 
que visa modificar o estado de um órgão ou sistema. 

Origem da ocorrência - localização da ocorrência na rede eléctrica 
que provocou a respectiva ocorrência. 

Padrão individual de qualidade - nível mínimo de qualidade de serviço, 
associado a uma determinada vertente técnica ou do relacionamento 
comercial, que deverá ser assegurado pelas entidades do sistema 
eléctrico de serviço público (SEP) no relacionamento com cada um dos 
seus clientes.
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Perturbação (electromagnética) - fenómeno electromagnético 
susceptível de degradar o funcionamento dum dispositivo, dum 
aparelho ou dum sistema. 

Ponto de entrega (PdE) - ponto (da rede) onde se faz a entrega de 
energia eléctrica à instalação do cliente ou a outra rede.  

Nota: Na Rede Nacional de Transporte o ponto de entrega é, 
normalmente, o barramento de uma subestação a partir do qual 
se alimenta a instalação do cliente.  Podem também constituir 
pontos de entrega: 

Os terminais dos secundários de transformadores de 
potência de ligação a uma instalação do cliente. 

A fronteira de ligação de uma linha à instalação do cliente. 

Ponto de ligação  - ponto da rede electricamente identificável a que se 
liga uma carga, uma outra rede, um grupo gerador ou um conjunto de 
grupos geradores. 

Ponto de interligação (de uma instalação eléctrica à rede) - é o nó de 
uma rede do sistema eléctrico de serviço público (SEP) electricamente 
mais próximo do ponto de ligação de uma instalação eléctrica. 

Ponto de medida  - ponto da rede onde a energia ou a potência é 
medida. 

Posto (de uma rede eléctrica)  - parte de uma rede eléctrica, situada 
num mesmo local, englobando principalmente as extremidades de 
linhas de transporte ou de distribuição, a aparelhagem eléctrica, 
edifícios e, eventualmente, transformadores. 

Posto de corte  - posto englobando aparelhagem de manobra 
(disjuntores ou interruptores) que permite estabelecer ou interromper 
linhas eléctricas, no mesmo nível de tensão, e incluindo geralmente 
barramentos. 

Posto de seccionamento  - posto que permite estabelecer ou 
interromper, em vazio, linhas eléctricas, por meio de seccionadores. 

Posto de transformação  - posto destinado à transformação da corrente 
eléctrica por um ou mais transformadores estáticos cujo secundário é 
de baixa tensão.  

Potência nominal  - é a potência máxima que pode ser obtida em 
regime contínuo nas condições geralmente definidas na especificação 
do fabricante, e em condições climáticas precisas. 

Produtor  - entidade responsável pela ligação à rede e pela exploração 
de um ou mais grupos geradores. 

Ramal - canalização eléctrica, sem qualquer derivação, que parte do 
quadro de um posto de transformação ou de uma canalização 
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principal e termina numa portinhola, quadro de colunas ou aparelho de 
corte de entrada de uma instalação de utilização. 

Rede - conjunto de subestações, linhas, cabos e outros equipamentos 
eléctricos ligados entre si com vista a transportar a energia eléctrica 
produzida pelas centrais até aos consumidores. 

Rede de distribuição  - parte da rede utilizada para o transporte da 
energia eléctrica, dentro de uma zona de distribuição e consumo, para 
o consumidor final. 

Rede de transporte  - parte da rede utilizada para o transporte da 
energia eléctrica, em geral e na maior parte dos casos, dos locais de 
produção para as zonas de distribuição e de consumo. 

Rede Nacional de Transporte (RNT) - rede que compreende a rede de 
muito alta tensão, rede de interligação, instalações do Gestor do 
Sistema e os respectivos bens e direitos conexos. 

Regime Especial de Exploração  - situação em que é colocado um 
elemento de rede (ou uma instalação) durante a realização de 
trabalhos em tensão, ou na vizinhança de tensão, de modo a diminuir o 
risco eléctrico ou a minimizar os seus efeitos. 

Religação - operação automática de disparo e fecho de disjuntor, para 
eliminar defeito transitório em rede aérea, originando uma interrupção 
inferior a 1 segundo. 

Severidade da tremulação - intensidade do desconforto provocado 
pela tremulação definida pelo método de medição UIE-CEI da 
tremulação e avaliada segundo os seguintes  valores: 

severidade de curta duração (Pst) medida num período de 
10 min; 

severidade de longa duração (Plt) calculada sobre uma 
sequência de 12 valores de Pst  relativos a um intervalo de 
duas horas, segundo a expressão: 

3
12

1
12
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Sobretensão temporária à frequência industrial - sobretensão ocorrendo 
num dado local com uma duração relativamente longa. 

Sobretensão transitória - sobretensão, oscilatória ou não, de curta 
duração, em geral fortemente amortecida e com uma duração 
máxima de alguns milisegundos. 

Subestação  - posto destinado a algum dos seguintes fins: 

Transformação da corrente eléctrica por um ou mais 
transformadores estáticos, cujo secundário é de alta ou de média 
tensão; 
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Compensação do factor de potência por compensadores 
síncronos ou condensadores, em alta ou média tensão. 

Tempo de interrupção equivalente (TIE) - quociente entre a energia não 
fornecida (ENF) num dado período e a potência média do diagrama 
de cargas nesse período, calculada a partir da energia total fornecida 
e não fornecida no mesmo período. 

Tempo de interrupção equivalente da potência instalada (TIEPI) - 
quociente entre o somatório do produto da potência instalada nos 
postos de transformação de serviço público e particular pelo tempo de 
interrupção de fornecimento daqueles postos e o somatório das 
potências instaladas em todos os postos de transformação, de serviço 
público e particular, da rede de distribuição. 

Tensão de alimentação - valor eficaz da tensão entre fases presente 
num dado momento no ponto de entrega, medido num dado intervalo 
de tempo. 

Tensão de alimentação declarada (Uc) - tensão nominal Un entre fases 
da rede, salvo se, por acordo  entre o fornecedor  e o cliente, a tensão 
de alimentação aplicada no ponto de entrega diferir da tensão 
nominal, caso em que essa tensão é a tensão de alimentação 
declarada Uc.

Tensão harmónica - tensão sinusoidal cuja frequência é um múltiplo 
inteiro da frequência fundamental da tensão de alimentação. As 
tensões harmónicas podem ser avaliadas: 

individualmente, segundo a sua amplitude relativa (Uh) em 
relação à fundamental (U1), em que “h” representa a ordem da 
harmónica; 

globalmente, ou seja, pelo valor da distorção harmónica total 
(DHT) calculado pela  expressão seguinte: 

40
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Tensão inter-harmónica - tensão sinusoidal cuja frequência está 
compreendida entre as frequências harmónicas, ou seja, cuja 
frequência não é um múltiplo inteiro da frequência fundamental. 

Tensão nominal de uma rede (Un) - tensão entre fases que caracteriza 
uma rede e em relação à qual são referidas certas características de 
funcionamento. 

Trabalho programado (ocorrência programada) - toda a ocorrência 
que tenha origem numa causa voluntária. Tem geralmente um pedido 
de indisponibilidade associado e dá origem a uma ou mais interrupções 
previstas. 
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Tremulação (“flicker”) - impressão de instabilidade da sensação visual 
provocada por  um estímulo luminoso, cuja luminância ou repartição 
espectral flutua no tempo. 

Variação de tensão - aumento ou diminuição do valor eficaz da tensão 
provocados pela variação da carga total da rede ou de parte desta. 


