
 
 

 

N/Ref. 34/14                         Angra do Heroísmo, março de 2014 

 

Assunto: REUNIÃO CCAH-EDA. 

 
Caro Associado, 

 
A Direção da CCAH reuniu, a 26 de Fevereiro, com a Administração da EDA, num encontro que 

serviu para ver esclarecidas questões há muito colocadas pelos Associados. Abaixo elencam-se 

as principais conclusões. 

1. Tempos de Indisponibilidade 

Segundo a EDA a evolução dos tempos de interrupção nos últimos 10 anos tem vindo a baixar. 

2012 foi um ano de exceção, com quatro disparos gerais, o primeiro dos quais prolongado e 

que afetou a ilha toda, em Agosto. Após essa ocorrência, foram tomadas medidas, 

nomeadamente no quadro de pessoal e no aumento do investimento, para anular as causas 

detetadas pela auditoria então realizada e melhorar a qualidade da exploração da Central do 

Belo Jardim. Este ano a EDA garante, já, uma melhor qualidade na exploração da central. 

2. Deslastres e Qualidade de Serviço: Parque Industrial 

A EDA possui diversos protocolos técnicos que previnem situações que podem originar ou 

potenciar “apagões” gerais, para além de impedirem a ocorrência de avarias graves nos grupos 

diesel instalados nas centrais termoelétricas existentes em cada uma das ilhas da Região. Um 

dos protocolos adotado pela EDA é o respeitante ao deslastre (desligação automática pré-

programada), das linhas de distribuição em média tensão (MT), por abaixamento da 

frequência da tensão de alimentação, em consequência do qual se produz a atuação 

automática dos aparelhos de corte associados às linhas de energia, segundo um 

escalonamento pré-definido. Para este escalonamento, as linhas de média tensão são 

classificadas consoante a sua tipologia, matriz de clientes afetos, importância no sistema 

electroprodutor, potência instalada distribuída e zonas de qualidade serviço, entre outros 

parâmetros.  

O escalonamento no sistema elétrico da ilha Terceira está compreendido entre um 1º escalão 

(primeiras linhas MT a desligar para reduzir a procura) e 5º escalão (últimas linhas MT a 

interromper), existindo ainda um escalão compreendendo as linhas sem deslastre, significando 

isto que os clientes nestas linhas MT só são interrompidos em caso de “apagão” geral ou de 

avaria específica da própria linha (rede aérea), ou alimentador (cabo subterrâneo). 

Na sequência dos eventos ocorridos a 12/08/2012, foi efetuada uma reparametrização dos 

deslastres na ilha Terceira, sendo que a linha Vinha Brava – Fontinhas (Linha MT que fornece 

energia ao Parque industrial de Angra do Heroísmo), passou para o nível de deslastre 

imediatamente anterior aos das zonas urbanas de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, as 

últimas a desligarem caso de manifesta necessidade. 



 
 

 

Paralelamente, foi entretanto colocado na zona do Parque Industrial um tele-interruptor que 

permitiu, não só reduzir a extensão da infraestrutura que abastece a zona, como 

alegadamente também irá possibilitar uma rápida reconfiguração da rede em caso de defeito, 

reduzindo significativamente os tempos de interrupção. 

3. Qualidade de Serviço: Resolução de Problemas 

A EDA mostrou-se disponível para estabelecer um acordo de cooperação para dar atenção 

especial e colaborar de no que for necessário para resolver as situações mais problemáticas. O 

apoio será, sobretudo, em recomendações ao nível da situação contratual, tarifários, potências 

instaladas, possíveis investimentos, qualidade de serviço nos equipamentos e nas ondas de 

tensão. Nesse sentido, a CCAH poderá ser vir de elo de ligação entre os Associados e a EDA, 

pelo que, caso tenha alguma necessidade dentro dos parâmetros indicados, pode contactar-

nos pelos meios habituais. 

4. Investimentos 

Segundo tabelas de investimento exibidas, nos últimos 3 anos, a EDA investiu cerca de 14 

Milhões de euros em produção e redes na Ilha Terceira. O investimento representa 

aproximadamente 29% do investimento total da Empresa na Região.  

Entre os investimentos para o ano 2014, a EDA realça os 70Km de laboração de linhas de baixa 

tensão adjudicados, sendo que até final de 2015, a empresa garante que toda a linha estará 

melhorada, o que traz benefícios quer em termos de tempos de interrupção, quer em 

qualidade de serviço.   

5. Energias Renováveis 

Segundo informação da EDA, o consumo de eletricidade na Ilha Terceira tem vindo a diminuir 

e a tendência é que assim continue nos próximos anos. Com acordo com as estimativas, até 

2016 não deverá haver aumento do consumo, mas uma maior entrada de energias renováveis 

na rede. 

Não hesite em contatar a CCAH para qualquer esclarecimento ou informação adicional. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

  

 

 


