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Resumo 

A mudança climática, por um lado, e o crescente aumento em frequência e intensidade de 

eventos meteorológicos extremos, por outro, constituem uma realidade cada vez mais presente 

nos dias de hoje, tendo mesmo a primeira vindo a ser apontada como uma das principais 

ameaças ambientais, sociais e económicas que atualmente o planeta e a humanidade encaram. 

Perante a constatação dos diversos casos de destruição de linhas elétricas aéreas e respetivos 

riscos diante de tais cenários, torna-se imperativo recorrer ao procedimento de apreciação do 

risco para o setor em causa. Para o efeito efetua-se neste trabalho a caraterização do clima de 

Portugal continental, numa perspetiva passada e em cenários futuros, sendo ainda realizada uma 

exaustiva pesquisa de técnicas e ferramentas de gestão do risco, dando-se início ao processo de 

apreciação do mesmo. Começa-se pela identificação dos principais riscos associados até à 

análise do risco relativo a cada uma das depressões identificadas. 

O processo de identificação dos riscos é realizado com recurso a um diagrama de Ishikawa, 

sendo o nível de risco associado a cada uma das depressões identificadas classificado mediante 

a sua probabilidade de ocorrência e respetiva consequência, numa matriz com a mesma 

designação. 

É evidenciado um caso de estudo associado à depressão Emma, uma tempestade de neve e gelo 

cujos efeitos se fizeram sentir no Norte e Centro de Portugal, estudando-se as suas condições 

sinópticas e principais impactes. Uma das situações mais graves constatou-se na localidade de 

Campeã, Vila Real, onde a queda de oito postes de média tensão e danos severos na rede de 

baixa tensão levou à interrupção do fornecimento de energia por um largo período de tempo. 

De entre as medidas mitigadoras e de adaptação do sistema àquilo que se espera que venha a 

suceder no futuro, salienta-se por um lado a gestão da faixa de vegetação, a soterração parcial 

da linha, a revitalização e atualização das condições físicas da mesma, bem como o seu 

reencaminhamento. E por outro, a colocação de geradores de emergência e subestações móveis 

nos locais afetados pelas disrupções, a gestão de peças de restauro e das equipas de reparação, 

a monitorização da rede, nomeadamente através da utilização de drones e ainda a 

regulamentação e atualização dos padrões de projeto estabelecidos. 

Palavras-chave: Alterações climáticas, Eventos meteorológicos extremos, Risco ambiental, 

Linhas elétricas aéreas. 
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Abstract 

Climate change, on one hand, and the growing increase in the frequency and intensity of 

extreme weather events, on the other, form a reality increasingly more present nowadays, the 

first being identified as one of the main environmental, social and economic threats, that the 

planet and mankind face today. 

Due to the observation of several cases of destruction of overhead power lines and their risks 

in view of such scenarios, it is imperative to resort to the risk assessment procedure for the 

sector mentioned. For this purpose, this work characterizes the climate of mainland Portugal, 

from a recent historical past perspective and in future scenarios, as well as an exhaustive 

research on risk management techniques and tools, beginning the process of its assessment. It 

starts by identifying the main risks associated until the relative risk analysis for each of the 

identified storms. 

The risk identification process is carried out using an Ishikawa diagram, and the risk level 

associated with each of the identified storms is classified according to its probability of 

occurrence and its consequence, in a matrix with the same designation. 

It stands out a case study associated to the extratropical cyclone Emma, a snow and ice storm 

whose effects were felt in the North and Center of Portugal, studying its synoptic conditions 

and main impacts. One of the most serious situations occurred in the village of Campeã, Vila 

Real, where the fall of eight medium voltage poles and severe damage to the low voltage grid 

led to the interruption of the power supply for a long period of time. 

Among the mitigating measures and adaptation of the system to what  it is expected to happen 

in the future, it’s highlight on one hand the management of the vegetation strip, the partial burial 

of the line, the revitalization and updating of its physical conditions, as well as its referral. On 

the other hand, the placement of emergency generators and mobile substations in the locations 

affected by the disruptions, the management of restoration parts and repair teams, the 

monitoring of the grid, namely through the use of drones, as well as the regulation and updating 

of the standards of the established project. 

 

Key words: Climate change, Extreme weather events, Environmental risk, Overhead power 

lines. 
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1. Introdução

O presente capítulo atenta no enquadramento da atual dissertação, evidenciando os principais 

fatores que atestam a pertinência da sua realização. São enunciados os objetivos principais e 

específicos da mesma, fazendo-se ainda referência à estrutura segundo a qual o documento se 

alicerça. 

1.1. Enquadramento e problemática da investigação 

A propensão da valorização do ambiente, a crescente preocupação com os fatores ambientais e 

o cenário das alterações climáticas constitui uma realidade cada vez mais presente nos dias de

hoje, sendo estas últimas, segundo o que tem vindo a ser apontado, uma das principais ameaças 

ambientais, sociais e económicas que atualmente o planeta e a humanidade encaram (APA, 

2019a). 

Diversos estudos evidenciam a íntima relação entre a mudança no clima e o crescente aumento 

da frequência de eventos climáticos extremos (Rummukainen, 2012), com danos 

socioeconómicos cada vez mais avultados (IPCC, 2012; Yuan et al., 2016), constituindo os 

eventos climáticos extremos uma das principais razões causadoras das falhas do sistema elétrico 

(Liberato, 2014; Tomaszewski e Ruszczak, 2013). Desta forma, e devido ao elevado significado 

estratégico do fornecimento de energia no setor empresarial são estabelecidas novas imposições 

neste domínio. 

No decorrer da sua atividade, a EGSP - Energia e Sistemas de Potência, Lda., empresa que se 

dedica à elaboração de estudos, projetos e consultadoria na área da engenharia elétrica tanto em 

Portugal como no estrangeiro, tem vindo a verificar diversas situações de destruição de linhas 

a nível nacional devido a fortes quedas de neve, formação de gelo e/ou ventos extremos. A 

constatação desta realidade e a íntima relação entre esta probabilidade de ocorrência e os 

consequentes danos ambientais, humanos e económicos, fundamenta o interesse desta empresa 

em manter o risco “controlado”. Surgindo assim, a oportunidade da realização da presente 

dissertação a par de um estágio profissional facultado por esta entidade. 

A gestão do risco apresenta-se como um modo eficaz de mitigar as consequências adversas de 

eventos climáticos/meteorológicos extremos, desempenhando um importante papel na 
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adaptação à mudança climática (Yuan et al., 2017). Pretendendo-se desta forma adotar uma 

série de procedimentos, como é exemplo a identificação, avaliação e gestão dos mesmos, com 

vista a dar resposta a um determinado evento, suscetível de vir a originar significativa 

perturbação no funcionamento da atividade empresarial. Visando assim, alcançar-se a 

capacidade de elevar o poder de resposta destas para com os seus clientes nacionais e 

internacionais, relativamente à gestão de risco ambiental, suscetível de vir a afetar a qualidade 

do serviço prestado. 

 

1.2. Objetivos 

Pretende-se com o estudo em causa alcançar diversos objetivos, sendo eles: 

 Caraterizar o clima a nível nacional, perante a situação atual e tendências futuras; 

 Efetuar a análise do risco para linhas elétricas aéreas, mediante um cenário de mudança 

climática; 

 Desenvolver uma estratégia de adaptação às alterações climáticas para o setor das linhas 

elétricas aéreas; 

 Indicar recomendações sobre a gestão de risco ambiental em linhas elétricas aéreas, 

perante um cenário de mudança climática e/ou situações de crise devido a eventos 

extremos. 

Mais pormenorizadamente, pretende-se identificar e analisar a influência das alterações 

climáticas relativas aos agentes atmosféricos neve, gelo e vento, e as vulnerabilidades atuais a 

que estão expostas as linhas. Isto possibilitará projetar o modo como estas virão a estar 

suscetíveis a situações futuras de risco, perante um cenário de mudança climática. 

Tenciona-se mostrar a necessidade da premente criação de uma base de dados para registo de 

casos de destruição de linhas elétricas devido a eventos climáticos/meteorológicos extremos. 

Bem como a imprescindibilidade de tornar acessível aos grupos de investigação a consulta de 

dados que constam de plataformas de registo de empresas como a Energias de Portugal - EDP 

e Redes Energéticas Nacionais – REN. Isto tornará possível efetuar com maior grau de acuidade 

a análise do risco para o setor em causa. 
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Pretende-se ainda apresentar propostas para apoio a Estudo de Projeto - EP e Estudos de 

Impacte Ambiental - EIA, sobre a gestão do risco em linhas elétricas aéreas perante um 

panorama de alteração no sistema climático. O que permitirá ainda aumentar a eficácia na 

resposta, minimizando o impacte causado pela ocorrência de eventos 

climáticos/meteorológicos extremos. 

1.3. Estrutura 

A presente dissertação encontra-se organizada em sete capítulos centrais, bibliografia e anexos. 

Desta forma, no atual capítulo (introdução) é enunciado o enquadramento do tema. São ainda 

identificados os objetivos a atingir, bem como a estrutura do documento. 

No capítulo 2, através de uma revisão bibliográfica, faz-se referência ao risco ambiental e às 

alterações climáticas numa perspetiva de transmissão de conceitos tidos como oportunos à 

compreensão de dados posteriormente apresentados. Procedendo-se também ao enquadramento 

legal tanto ao nível do risco, como para o setor das linhas elétricas aéreas. Contemplando ainda 

este capítulo uma breve caraterização do Sistema de energia elétrico nacional (SEE). 

O capítulo 3 retrata devidamente a metodologia adotada a fim de alcançar os objetivos 

definidos. No capítulo 4 enfoca-se às alterações climáticas a nível nacional e respetivos riscos, 

procedendo-se à caraterização do clima numa perspetiva atual e tendências futuras.  

A identificação e análise dos riscos associados à ocorrência de eventos meteorológicos 

extremos nas linhas elétricas aéreas é abordada no capítulo 5, sendo ainda analisada a influência 

de diversos agentes atmosféricos em linhas elétricas aéreas. Neste capítulo procede-se ao 

reporte de vários casos ocorridos em Portugal continental, evidenciando-se a importância da 

criação de uma base de dados para registo de ocorrência de casos já ocorridos e expectáveis 

casos futuros. 

O capítulo 6 tece a estratégia e recomendações para a gestão do risco, elaborada com base nos 

conceitos, técnicas, procedimentos, entre outros conhecimentos até aqui apreendidos. 

As principais conclusões são divulgadas no capítulo 7, surgindo por fim todo o material 

bibliográfico consultado, bem como os anexos do trabalho. 





2. Estado da arte

O presente capítulo compreende o estado da arte do tema, abordando conteúdos que vão desde 

as alterações climáticas ao risco que as mesmas representam para as linhas elétricas aéreas. 

Começa por apresentar-se os conceitos inerentes ao trabalho, realizando-se de seguida o 

indispensável enquadramento legal, normativo e informativo da temática em causa. Sendo 

posteriormente selecionadas as técnicas e ferramentas da gestão do risco tidas como mais 

oportunas no contexto do atual trabalho. Contemplando ainda este capítulo uma breve 

caraterização do Sistema de Energia Elétrico nacional. 

2.1. Conceitos 

Dada a complexidade subjacente ao tema do trabalho, desde a temática das alterações climáticas 

ao risco ambiental e setor das linhas elétricas aéreas, torna-se premente proceder à definição de 

diversos termos e conceitos, com base em diversos trabalhos científicos, com vista à 

clarificação de dados que venham a ser posteriormente apresentados. 

2.1.1. Risco ambiental 

De acordo com o DNP ISO Guia 73:2011 (2011), a análise do risco consiste no processo 

destinado à compreensão da natureza do risco e à determinação do seu nível, incluindo a sua 

estimação. Esta etapa fornece a base para a avaliação do risco e as decisões sobre o seu 

tratamento. 

O risco representa o efeito da incerteza na consecução dos objetivos, sendo frequentemente 

caracterizado pela referência aos eventos potenciais e consequências, ou à combinação de 

ambos. Este é habitualmente expresso como a combinação das consequências de um dado 

evento e a respetiva probabilidade de ocorrência (DNP ISO Guia 73:2011, 2011). 

Por sua vez, os objetivos podem ter vários aspetos (financeiros, de saúde e segurança, 

ambientais, entre outros) e podem ser aplicados a diferentes níveis (estratégico, em toda a 

organização, de projeto, de produto e de processo). 
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De acordo com o ClimaAdaPT (2015), o risco surge geralmente associado ao produto da 

probabilidade de ocorrência de determinado evento pelo impacto por ele causado. Resultando 

da interação entre vulnerabilidade, exposição e impacto potencial. 

É usual a utilização de diferentes definições do risco por parte dos vários autores, organizações 

mundiais e diferentes grupos de trabalho. Todavia, a análise de diversos estudos evidenciou 

uma analogia entre as múltiplas aceções em torno do conceito. As definições apresentadas 

somente empregam diferentes elementos do conceito de risco em primeiro plano. 

Duas das principais definições são as seguintes: 

 

 

 

A dissemelhança entre as duas definições acima apresentadas reside apenas no agrupamento de 

conceitos. A combinação destes conceitos conduz à seguinte definição agregada: 

 

 

 

Um perigo é uma fonte de dano potencial, podendo ser constituído por uma fonte de risco (DNP 

ISO Guia 73:2011, 2011), compreendendo este conceito, apenas os prováveis efeitos negativos 

de um incidente (Houdijk, 2012).  

A frequência é usualmente traduzida através do número de ocorrências/eventos de um 

determinado evento por unidade de tempo (ClimaAdaPT, 2015; DNP ISO Guia 73:2011, 2011). 

Esta pode ser aplicada a eventos passados ou a potenciais eventos futuros, onde pode ser usada 

como uma medida de verosimilhança/probabilidade. Por sua vez, a probabilidade de 

ocorrência ou período de retorno refere-se ao número médio de anos entre a ocorrência de dois 

eventos sucessivos com uma magnitude idêntica, sendo normalmente expressa em intervalos 

Risco = Probabilidade × Efeito × Exposição × Suscetibilidade 

Impacte / Consequência 

Vulnerabilidade Perigo 

Risco = Probabilidade × Impacte 

 

Risco = Perigo × Vulnerabilidade 
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de tempo (ClimaAdaPT, 2015). Esta pode igualmente ser descrita como uma medida da 

possibilidade de ocorrência, expressa por um número entre 0 e 1, onde 0 representa a 

impossibilidade e 1 representa a certeza absoluta. O termo verosimilhança é utilizado para 

indicar a possibilidade de algo ocorrer, quer essa possibilidade seja definida, medida ou 

determinada de forma objetiva ou subjetiva, qualitativa ou quantitativamente, e descrita 

utilizando termos gerais ou matemáticos (como uma probabilidade ou uma frequência) num 

determinado período de tempo (DNP ISO Guia 73:2011, 2011).  

O efeito consiste num desvio (positivo ou negativo) relativamente ao esperado (DNP ISO Guia 

73:2011, 2011). 

Uma consequência resultado de um evento que afeta os objetivos, podendo esse mesmo evento 

levar a um conjunto de consequências. Esta pode ser certa ou incerta e pode ter efeitos positivos 

ou negativos nos objetivos. As consequências iniciais podem intensificar-se através de reações 

em cadeia, podem estas ser expressas de forma qualitativa ou quantitativa (DNP ISO Guia 

73:2011, 2011). 

O impacto potencial surge da associação entre exposição e sensibilidade (Fritzsche et al., 

2014). Um exemplo surge associado a um caso de queda de neve intensa (exposição) combinada 

com uma orografia bastante acentuada (sensibilidade), daí irá resultar a instabilidade e possível 

derrube dos apoios das linhas aéreas (impacte potencial). 

A vulnerabilidade está relacionada com as propriedades intrínsecas de algo que resulta na 

suscetibilidade a uma fonte de risco que pode conduzir a um evento com uma consequência 

(DNP ISO Guia 73:2011, 2011). Correspondendo ao grau de perda de um elemento ou conjunto 

de elementos expostos, como consequência da ocorrência de um processo ou ação de origem 

natural, tecnológica ou mista de determinada severidade. Refere-se aos elementos expostos e 

pressupõe a definição de funções ou matrizes de vulnerabilidade reportadas ao leque de 

severidade de cada perigo considerado (ClimaAdaPT, 2015). 

A exposição é o grau de sujeição de uma organização e/ou parte interessada a um evento (DNP 

ISO Guia 73:2011, 2011). Este termo, é de entre qualquer um dos elementos que contribuem 

para a vulnerabilidade, o único intimamente relacionado com os parâmetros climáticos. Isto é, 

é o único ligado à magnitude do evento, às suas caraterísticas e à variabilidade verificada nas 

diferentes ocorrências. Por sua vez, os fatores de exposição incluem, entre outros, temperatura, 
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precipitação e os eventos extremos a si associados, nomeadamente secas meteorológicas. 

Mudanças nesses parâmetros podem causar elevado stresse adicional aos sistemas (por 

exemplo, chuvas fortes, aumento de temperatura) (Fritzsche et al., 2014). 

A suscetibilidade territorial relaciona-se com a tendência que determinada área tem de ser 

atingida por um certo perigo num período de tempo indeterminado. É estimada através de 

fatores de predisposição para a ocorrência dos processos ou ações, não considerando o seu 

período de retorno ou a probabilidade de ocorrência (ClimaAdaPT, 2015). 

Segundo Fritzsche et al., (2014), a sensibilidade territorial estabelece o grau a partir do qual 

um sistema é afetado por uma determinada exposição ao clima. A sensibilidade está dependente 

das condições naturais físicas do sistema e das atividades humanas que afetam as condições 

desse sistema. A avaliação da sensibilidade inclui, igualmente, a vertente relacionada com a 

capacidade de adaptação atual. 

Um evento corresponde à ocorrência ou alteração de um conjunto particular de circunstâncias, 

podendo consistir numa ou mais ocorrências, e podendo ter várias causas. Pode algumas vezes 

ser referido como um ”incidente” ou “acidente”. Podendo consistir ainda em algo que não 

ocorra (DNP ISO Guia 73:2011, 2011). 

A matriz do risco é a ferramenta que permite ordenar e visualizar os riscos por definição de 

intervalos de consequência e verosimilhança. O nível do risco é a magnitude de um risco ou 

combinação de riscos, expressa em termos da combinação de consequências e respetivas 

verosimilhanças (DNP ISO Guia 73:2011, 2011). 

De acordo com o ClimaAdaPT (2015), a atitude perante o risco revela o nível de risco que 

uma organização está preparada para aceitar. Este mesmo nível refletir-se-á na estratégia de 

adaptação adotada pela organização em causa, auxiliando a avaliação das diversas opções 

disponíveis. 

Segundo o World Economic Forum (2018), um risco global é definido como um evento ou 

condição incerta que, no caso de ocorrer, pode causar um impacte negativo significativo para 

vários países ou setores dentro dos próximos 10 anos. 
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2.1.2. Alterações climáticas 

No âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas 

(CQNUAC), o termo alterações climáticas é definido como sendo uma mudança no clima 

como consequência direta ou indireta de atividades humanas capazes de modificar o 

comportamento global da atmosfera, apresentando-se como um complemento à variabilidade 

climática natural observada durante períodos de tempo comparáveis (UNFCCC, 2006). 

Fazendo assim, uma distinção entre as mudanças climáticas atribuíveis a atividades humanas e 

a variabilidade climática atribuível a causas naturais. Já para Avelar e Lourenço (2010), 

alterações climáticas designam sinteticamente qualquer alteração no clima ao longo do tempo, 

por efeito de atividades humanas ou em virtude da variabilidade natural. 

Por sua vez, o 5º relatório de avaliação do Painel Intergovernamental sobre Alterações 

Climáticas (IPCC, 2014) afirma que uma alteração climática se refere a uma mudança no 

estado do clima capaz de ser identificada (recorrendo, por exemplo, a testes estatísticos) por 

alterações na média e/ou na variabilidade das suas propriedades, e que persiste por um amplo 

período de tempo, tipicamente décadas ou mais. Podendo a alteração climática ser devida a 

processos internos naturais ou forçamentos externos, como modulações dos ciclos solares, 

erupções vulcânicas e mudanças antropogénicas persistentes na composição da atmosfera ou 

no uso do solo. 

Por sua vez, a variabilidade climática carateriza-se pelas variações estatísticas do clima nas 

diversas escalas espaciais e temporais. Essas variações correspondem a médias, desvios-padrão, 

ocorrência de extremos, entre outros. Podendo esta surgir como resultado de catástrofes 

naturais, processos internos ao sistema climático ou forçamento antropogénico (Portal do 

Clima, 2017). 

O sistema climático é constituídos por cinco componentes principais (atmosfera, hidrosfera, 

criosfera, litosfera e biosfera) e as interações entre eles, tendo a si associada uma elevada 

complexidade. Este evolui no tempo sob a influência das suas próprias dinâmicas internas e 

devido aos forçamentos externos, como são exemplo as erupções vulcânicas, variações solares 

e forçamentos antropogénicos, como a alteração da composição da atmosfera e alteração da 

utilização dos solos (IPCC, 2013; Portal do Clima, 2017). 
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Um modelo climático consiste na representação numérica do sistema climático com base em 

propriedades, interações e respostas das suas componentes físicas, químicas e biológicas. Os 

Modelos Acoplados de Circulação Geral da Atmosfera e do Oceano (AOGCM) apresentavam-

- se como aqueles que possuíam a maior fiabilidade na representação do sistema climático 

(IPCC, 2012). Sendo aplicados como uma ferramenta de pesquisa para estudar e simular o 

clima, e para fins operacionais, incluindo previsões climáticas mensais, sazonais e interanuais. 

Sendo ainda de referir o facto da existência de uma evolução em direção a modelos mais 

complexos, nomeadamente com interação de propriedades químicas e biológicas (IPCC, 2013). 

Fundamentando-se nos princípios físicos gerais da dinâmica dos fluidos e termodinâmica, os 

modelos climáticos globais (GCMs) têm origem na previsão numérica de tempo. Estes são 

responsáveis pela descrição das interações entre os componentes do sistema climático global, 

nomeadamente a atmosfera e os oceanos. Salientando-se ainda uma descrição básica da 

superfície da terra, isto é, particularidades da biosfera e litosfera, consideradas relevantes para 

a superfície e equilíbrio energético. A sua resolução horizontal está habitualmente 

compreendida entre 250 km e 600 km, sendo considerados 10 a 20 níveis verticais (Portal do 

Clima, 2017). 

Um modelo climático regional (RCM) é um modelo numérico de previsão do clima para uma 

região, determinado de forma estatística ou dinâmica, ainda que sustentados em Modelos 

Climáticos Globais (GCM) para definição das condições iniciais, condições-fronteira, variáveis 

no tempo e condições-fronteira na superfície. Enquanto os GCM abrangem informações 

climáticas numa grelha com resolução entre os 300 km e os 100 km, os RCM utilizam uma 

dimensão da grelha que varia entre os 11 km e os 50 km, o que evidentemente lhes confere 

maior resolução espacial (Willows e Connell, 2003). 

Um cenário é uma descrição plausível de como o futuro se pode desenvolver com base num 

conjunto coerente e internamente consistente de suposições sobre as principais forças motrizes 

(por exemplo, a taxa de alteração tecnológica) e relações (IPCC, 2013). 

Um cenário climático é uma simulação numérica do clima futuro, sustentada em Modelos 

Climáticos Globais (GCM) e na representação do sistema climático e seus subsistemas (IPCC, 

2012). No fundo, cada cenário climático ostenta uma representação plausível e quase sempre 

simplificada do clima futuro, sustentado num conjunto de relações climatológicas e 

pressupostos sobre força radiativa internamente consistentes, tipicamente construída para ser 
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utilizada como entrada explícita em modelos de impactes de alterações climáticas. Por sua vez, 

um cenário de alterações climáticas corresponde à diferença entre o clima atual e um cenário 

climático (APA, 2017). 

Os cenários RCP´s - Representative Concentration Pathways incluem séries temporais de 

emissões e concentrações de gases com efeito de estufa e aerossóis e gases quimicamente 

ativos, bem como dados do uso e cobertura do solo (Moss et al., 2008). O termo -“Pathways” 

(caminho), enfatiza que não só os níveis de concentração a longo prazo são de interesse, mas 

também a trajetória levada ao longo do tempo para alcançar esse resultado (Moss et al., 2010). 

Os quatro cenários RCP englobam o RCP 2.6 (o mais baixo, que atinge o pico em 3,0 W.m-2 

em 2100, declinando posteriormente para aproximadamente 2,6 W.m-2), o RCP 4.5 (médio -     

- baixo, visando a estabilização em 4,5 W.m-2 por volta de 2100), o RCP 6.0 (médio-alto 

estabilizando em 6,0 W.m-2 por volta de 2100), e finalmente, o RCP 8.5 (o mais alto, que implica 

um forçamento radiativo de 8,5 W.m-2 em 2100, implicando no entanto um aumento do mesmo 

além dessa data) (Moss et al., 2010). 

A resposta calculada do sistema climático a um cenário de emissões ou a concentrações de GEE 

e aerossóis, ou cenários de força radiativa, designa-se por projeção climática. Sendo esta 

usualmente adquirida transversalmente à simulação de modelos climáticos. As projeções 

climáticas dependem dos cenários de emissões/concentrações/forçamento radiativo utilizados, 

que são baseados em assunções relacionadas com comportamentos socioeconómicos e 

tecnológicos no futuro. Estas assunções poderão ou não vir a acontecer, estando sujeitas a um 

grau substancial de incerteza. Não é possível fazer previsões do clima futuro porque não 

conseguimos atribuir probabilidades aos cenários climáticos obtidos por meio de diferentes 

cenários de emissões de GEE (IPCC, 2013; Portal do Clima, 2017). As projeções diferenciam-

se de previsões, na medida em que as primeiras dependem de forma crítica dos cenários de 

emissões/concentração/força radiativa usados e, como tal, de pressupostos incertos sobre 

desenvolvimentos socioeconómicos e tecnológicos futuros (ClimaAdaPT, 2015). 

O termo “Ensemble” corresponde a um conjunto de simulações de modelos que caraterizam 

uma projeção climática. Diferenças nas condições iniciais e na formulação do modelo resultam 

em diferentes evoluções do sistema modelado e podem dar informações acerca da incerteza 

associada ao erro do modelo (IPCC, 2013). 



2. Estado da arte 

12 

A incerteza revela o grau com que um valor, por exemplo o estado futuro do sistema climático, 

é desconhecido (Portal do Clima, 2017). 

Designa-se por normal climatológica de um elemento climático para um determinado local, o 

valor médio correspondente a um número de anos suficiente para se poder admitir que este 

representa o valor predominante daquele elemento no local considerado. A OMM fixou para 

este fim 30 anos, tendo este período início no primeiro ano de cada década (IPMA, 2017a). 

Uma anomalia climática referencia uma flutuação extrema de um elemento pertencente a uma 

série climatológica, com desvios acentuados do padrão observado de variabilidade (Angelocci 

e Sentelhas, 2007). No fundo, corresponde à diferença entre o valor apresentado por uma 

variável climática num dado período comparativamente ao período de referência. 

Um extremo climático corresponde à ocorrência de valores superiores, ou inferiores, a um 

limiar próximo do valor máximo, ou valor mínimo, observado (ClimaAdaPT, 2015; IPCC, 

2012). 

No contexto das alterações climáticas, a mitigação é resumidamente o processo que visa reduzir 

a emissão de GEE para a atmosfera (APA, 2019b), podendo ser identificada como o conjunto 

das medidas e ações estratégicas efetivadas pela intervenção humana, com o intuito de reduzir 

a fonte ou aumentar os sumidouros de gases com efeito estufa, responsáveis pelas mesmas 

(adaptado de IPCC, 2014). 

A adaptação apresenta-se como um método de ajustamento do sistema natural e/ou humano 

no sentido de dar resposta aos efeitos do clima atual ou futuro. Este procedimento visa evitar, 

ou atenuar, os danos, assim como tirar partido de eventuais oportunidades. 

Por sua vez, a capacidade de adaptação de um sistema é uma caraterística deste para se ajustar 

aos diferentes impactos potenciais, beneficiando das oportunidades ou simplesmente reagindo 

às consequências que daí advêm (IPCC, 2014). 

As medidas de adaptação constituem práticas taxativas de ajuste ao clima atual ou expetável 

resultantes do conjunto de estratégias de adaptação tidas como oportunas para dar resposta às 

necessidades específicas do sistema. Já as opções de adaptação consistem em decisões de 

operacionalização de uma estratégia de adaptação. Estas constituem a base para o 

estabelecimento das medidas a implementar e da resposta a dar às necessidades de adaptação 
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identificadas. Consistindo na opção entre duas ou mais possibilidades (ClimaAdaPT, 2015). 

Um exemplo, consiste no desvio do traçado das linhas por locais com orografia menos 

acentuada ou o reforço dos elementos constituintes da rede. 

O clima é definido como a medida da média e da variabilidade de quantidades relevantes de 

certas variáveis ao longo de um período de tempo, que vão desde meses a milhares, ou mesmo, 

milhões de anos. Verifica-se frequentemente uma confusão conceitual entre clima e tempo, 

duas grandezas que se distinguem, nomeadamente, pelo espaço temporal de referência. No 

sentido mais lato, poderá afirmar-se que o estado de tempo se relaciona com o conjunto das 

condições meteorológicas num dado local, nomeadamente a temperatura e a humidade do ar, e 

a sua evolução no dia-a-dia. Por sua vez, o clima poderá exprimir-se pelo conjunto de todos os 

estados que a atmosfera pode ter num determinado local, durante um longo, mas definido, 

período tempo (Portal do Clima, 2017). 

A amplitude térmica corresponde à diferença entre a temperatura máxima e a temperatura 

mínima registadas num determinado período de tempo. 

A classificação de Köppen define, a partir dos valores médios mensais da precipitação e da 

temperatura, distintos tipos de clima. 

Uma série temporal representa um conjunto de observações, resultados, ou outro tipo de dados 

obtidos num período de tempo com intervalos regulares. Indicando, habitualmente, valores em 

função do tempo. O histórico observado corresponde ao conjunto das observações relativas a 

um determinado período. O histórico simulado é a projeção da resposta do sistema climático 

sobre emissão ou concentração de gases de efeito estufa e aerossóis, com base em simulações, 

por modelos climáticos (Portal do Clima, 2017). O termo anual corresponde ao período relativo 

a um ano de 365/366 dias. 

Precipitação corresponde a qualquer tipo de evento relacionado à queda de água da atmosfera 

independente do seu estado físico, incluindo portanto neve, chuva e granizo (IPCC, 2013). 

A temperatura média global da superfície é uma estimativa da temperatura média global do 

ar na superfície. No entanto, para alterações ao longo do tempo, são utilizadas as anomalias 

como ponto de partida da climatologia, normalmente a média global da anomalia da 
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temperatura da superfície do mar e da temperatura do ar da superfície terrestre (IPCC, 2013; 

Portal do Clima, 2017). 

A intensidade do vento corresponde a uma taxa atmosférica. Sendo causada pelo movimento 

do ar de alta pressão para a baixa pressão, geralmente devido às mudanças de temperatura 

(Portal do Clima, 2017). 

A chuva com congelação consiste num tipo de chuva cujas gotas gelam no contacto com o 

solo, com objetos na superfície do globo. Designado o termo sincelos um depósito de gelo, 

constituído por grãos mais ou menos separados por bolhas de ar, às vezes com ramificações 

cristalinas (IPMA, 2018a). 

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM) (ClimaAdaPT, 2015):  

 Dias muito quentes - aqueles em que a temperatura máxima é superior ou igual a 35 ºC; 

 Dias de verão - têm temperatura máxima superior a 25 ºC; 

 Dias de geada - aqueles em que a temperatura mínima é inferior ou igual a 0 ºC; 

 Dia de chuva quando a precipitação é igual ou superior a 1mm num período de 24 horas; 

 Noites tropicais - são definidas como aquelas em que a temperatura mínima é superior 

ou igual a 20ºC; 

 Onda de calor - quando, num período de pelo menos seis dias, a temperatura máxima do 

ar é superior em 5 ºC ao valor médio das temperaturas máximas diárias no período de 

referência. 

 

2.1.3. Linhas elétricas aéreas 

De acordo com o Decreto Regulamentar n.o 1/92 (de 18 de fevereiro): 

Uma linha elétrica designa o conjunto de condutores, de isolantes, de acessórios e de suportes 

destinados ao transporte e distribuição de energia elétrica, correspondendo uma linha aérea a 

qualquer linha elétrica em que os condutores são mantidos a uma altura conveniente acima do 

solo. 

Apoio designa qualquer elemento de uma linha aérea destinado a suportar os condutores, os 

cabos de guarda, os isoladores e os acessórios. Um condutor é um elemento destinado à 
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condução elétrica, podendo ser constituído por um fio, conjunto de fios devidamente reunidos, 

ou por perfis adequados. 

Linha provisória é uma linha destinada a ser utilizada por tempo limitado, no final do qual é 

desmontada, removida ou substituída por outra definitiva. 

Zona de gelo são zonas com condições climáticas que poderão originar acumulação de neve 

ou gelo nos elementos da linha. 

De acordo com Tomaszewski e Ruszczak (2013): 

Evento é um período de tempo de longa duração em que condições específicas que favorecem 

a deposição de neve húmida nas linhas elétricas ocorre. 

O conceito deposição de neve húmida corresponde às noções de adesão e acreção de neve 

nos cabos da rede elétrica. O evento icing designa a carga nas linhas elétricas aéreas de 

transporte devida ao evento de deposição de neve molhada nos seus elementos, particularmente 

nos condutores, verificada em casos de condições climáticas específicas. 

As condições que favorecem o icing nas linhas elétricas são estados climáticos que 

favorecem o evento de adesão e acreção de neve molhada nas linhas elétricas aéreas. Estes 

correspondem a condições em que valores específicos de parâmetros escolhidos, tais como 

temperatura, velocidade do vento, ocorrência e tipo de precipitação, descrevem a influência 

atmosférica nas linhas de transporte, ocorrendo simultaneamente (Tomaszewski e Ruszczak, 

2013). 
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2.2. Enquadramento legislativo, normativo e informativo 

Nesta secção procede-se ao enquadramento legislativo, normativo e legislativo dos domínios 

em estudo, fazendo-se referência aos principais documentos regentes do risco ambiental, 

alterações climáticas e setor das linhas elétricas aéreas em Portugal e na Europa. 

 

2.2.1. Enquadramento legislativo 

De seguida, passa a apresentar-se os documentos mais relevantes no que respeita ao 

enquadramento legal. 

 

2.2.1.1. Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro - Regulamento de Segurança de 

Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão 

O Regulamento de Segurança das Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão, 

publicado em janeiro de 1966, foi atualizado pela Comissão Para o Estudo dos Regulamentos 

de Segurança das Instalações Elétricas, dando origem ao Decreto Regulamentar n.o 90/84 (de 

26 de Dezembro). Destina-se a fixar as condições técnicas a que devem obedecer o 

estabelecimento e a exploração das redes de distribuição pública de energia elétrica em baixa 

tensão, com vista à proteção de pessoas e coisas e à salvaguarda de interesses coletivos. 

Este regulamento contempla a utilização, nas redes aéreas, de condutores dotados de isolamento 

especial, resistente à intempérie, agrupados em feixe. No que respeita ao capítulo da proteção 

nas instalações, foi dado um desenvolvimento compatível com a segurança e fiabilidade das 

instalações, matéria insuficientemente tratada no regulamento anterior. Tendo ainda sido 

tornado obrigatório as inspeções periódicas à rede de distribuição, com vista a garantir, ao longo 

do tempo, a sua segurança e a qualidade do serviço. 

 

2.2.1.2.  Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro e Regulamento de Segurança de 

Linhas Elétricas de Alta Tensão (anexo ao DR) 

O atual Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, anexo ao Decreto 

Regulamentar n.o 1/92 (de 18 de fevereiro), vem substituir o anterior Regulamento de 

Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, anexo ao Decreto n.º 46 847, de 27 de janeiro 

de 1966, tendo este último, sido objeto de alterações parciais por intermédio dos Decretos 
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Regulamentares n.º 14/77 e n.º 85/84, de 18 de fevereiro e de 31 de outubro, respetivamente. 

Destina-se a fixar as condições técnicas a que devem obedecer o estabelecimento e a exploração 

das linhas elétricas de alta tensão, aéreas ou subterrâneas, bem como as linhas de 

telecomunicações adstritas à exploração das linhas elétricas de alta tensão e estabelecidas nos 

mesmos apoios, com vista à proteção de pessoas e coisas e à salvaguarda dos interesses 

coletivos. 

Os artigos mais relevantes para a temática em estudo são o artigo 5.º, artigo 6.º, artigo 10.º, 

artigo 11.º, artigo 12.º, artigo 13.º e artigo 16.º. 

O Artigo 5.º - Condições gerais do estabelecimento de linhas, refere que, as linhas terão de ser 

estabelecidas de modo a eliminar o perigo previsível para as pessoas, acautelando ainda os 

danos de bens materiais. Não devendo perturbar a livre e regular circulação nas vias públicas 

ou particulares, nem afetar a segurança do caminho-de-ferro, prejudicar outras linhas de energia 

ou de telecomunicação ou causar danos às canalizações de água, gás ou outras. 

O Artigo 6.º - Respeito de outros direitos - refere que, no estabelecimento e exploração das 

linhas deverá respeitar-se, na medida do possível, o património cultural, estético e científico da 

paisagem, em especial quando tiver valor histórico, ecológico, paisagístico ou arquitetónico, e 

causar-lhe, bem como aos terrenos e outras propriedades afetadas, o menor dano, procurando 

reduzir ao mínimo as perturbações nos diversos serviços, tanto de interesse público como 

particular. 

O Capítulo II dá enfoque à ação dos agentes atmosféricos sobre as linhas aéreas. 

O artigo 10.º - Ação do vento, faz referência à direção do vento, bem como à força proveniente 

da sua ação, a ser considerada no cálculo das linhas aéreas. 

Artigo 11.º - Ação do vento sobre os condutores e os cabos de guarda. 

O artigo 12.º faz menção ao vento máximo habitual e vento reduzido, tratando o artigo 13.º da 

pressão dinâmica do vento. 

O Artigo 16.º - Ação do gelo, refere que a manga de gelo a considerar no cálculo dos condutores 

e dos cabos de guarda das linhas aéreas deverá ter uma espessura uniforme, de pelo menos 10 

mm e uma densidade de 0,9. 
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E ainda o Artigo 65.º, referente às zonas de gelo. 

 

2.2.1.3. Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho - Sistema Nacional de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios 

O Decreto-Lei n.o 124/2006 (de 28 de Junho) estrutura o Sistema de Defesa da Floresta contra 

Incêndios – SDFCI – e contém as alterações introduzidas pelos diplomas Decreto Lei n.º 

17/2009, de 14 de Janeiro e Lei n.º 76/2017 (de 17 de Agosto), sendo aplicado a todo o território 

continental português. 

O SDFCI conjetura o conjunto de medidas e ações de articulação institucional, de planeamento 

e de intervenção relativas à prevenção e proteção das florestas contra incêndios, nas vertentes 

da compatibilização de instrumentos de ordenamento, planeamento, conservação e 

ordenamento do território florestal, infraestruturação, fiscalização (entre outras), a levar a cabo 

pelas entidades públicas com competências na defesa da floresta contra incêndios e entidades 

privadas com intervenção no setor florestal, incluindo das entidades gestoras das linhas elétricas 

aéreas. 

Desta forma, o Artigo 13.º faz referência às faixas de gestão de combustível, as quais constituem 

redes primárias, secundárias e terciárias, tendo em consideração as funções que podem 

desempenhar, designadamente: 

 Redes primárias - Diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, 

permitindo e facilitando uma intervenção direta de combate ao fogo; 

 Redes secundárias - Função de redução dos efeitos da passagem de incêndios, 

protegendo de forma passiva vias de comunicação, infraestruturas e equipamentos 

sociais, zonas edificadas e povoamentos florestais de valor especial; 

 Redes terciárias - Função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios. 

A alínea b), do ponto 4, faz referência às redes secundárias de faixas de gestão de combustível, 

de interesse municipal ou local, e, no âmbito da Proteção Civil de populações e infraestruturas, 

sendo elas secundárias ou terciárias, que se desenvolvam nomeadamente sobre, as linhas de 

transporte e distribuição de energia elétrica. 
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O Artigo 15.º - Redes secundárias de faixas de gestão de combustível - refere que, nos espaços 

florestais previamente definidos nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

é obrigatório que a entidade responsável pelas linhas de transporte e distribuição de energia 

elétrica em muito alta tensão e em alta tensão providencie a gestão do combustível numa faixa 

correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de 

largura não inferior a 10 m para cada um dos lados. Por sua vez, a entidade responsável pelas 

linhas de distribuição de energia elétrica em média tensão tem de providenciar a gestão de 

combustível numa faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores exteriores 

acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 7 m para cada um dos lados. 

2.2.1.4.  Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto 

O Decreto-Lei n.o 169/2012 (de 1 de agosto) aprova o Sistema de Indústria Responsável que 

regula o exercício da atividade industrial, a instalação e exploração de Zonas Empresariais 

Responsáveis, bem como o processo de acreditação de entidades no âmbito deste sistema. São 

revogados o Decreto-Lei n.º 152/2004, de 30 de junho, o Decreto-Lei n.º 209/2008, de 29 de 

outubro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 24/2010, de 25 de março, e o Decreto-Lei n.º 72/2009, 

de 31 de março. 

O seu principal objetivo passa pela prevenção dos riscos decorrentes da exploração dos 

estabelecimentos industriais e infraestruturas, com vista a salvaguardar a saúde pública e a dos 

trabalhadores, a segurança de pessoas e bens, a segurança e saúde nos locais de trabalho, a 

qualidade do ambiente e um correto ordenamento do território, num quadro de desenvolvimento 

sustentável e de responsabilidade social das empresas, assente na simplificação e na 

transparência de procedimentos. 

2.2.1.5.  Lei n.º 19/2014, de 14 de Abril – As bases da política de ambiente 

A Lei n.o 19/2014 (de 14 de Abril) estabelece as bases da política de ambiente, visando a 

efetivação dos direitos ambientais através da promoção do desenvolvimento sustentável, 

suportada na gestão adequada do ambiente, em particular dos ecossistemas e dos recursos 

naturais, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade de baixo carbono e uma 

“economia verde”, racional e eficiente na utilização dos recursos naturais, que assegure o bem-
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-estar e a melhoria progressiva da qualidade de vida dos cidadãos. Estabelecendo o artigo 18.º 

o princípio da avaliação de impacte ambiental. 

 

2.2.1.6. Decreto-Lei n.º 152-B/2017 

O Decreto-Lei n.o 152-B/2017 (de 11 de dezembro), entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 

2018, tendo vindo transpor a Diretiva n.º 2014/52/UE do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 16 de abril, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no 

ambiente, tendo esta, por sua vez, alterado a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 13 de dezembro. 

Constituindo a 4.ª alteração ao regime jurídico da avaliação ambiental nacional (Decreto-Lei 

n.º 151 -B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 47/2014, de 24 de março, e 

179/2015, de 27 de agosto, e pela Lei n.º 37/2017, de 2 de junho) e a 9.ª alteração ao Decreto-

Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto (alterado pelos Decretos-Leis n.º 237 -B/2006, de 18 de 

dezembro, 199/2007, de 18 de maio, 264/2007, de 24 de julho, 23/2009, de 20 de janeiro, 

104/2010, de 29 de setembro, e 215 -B/2012, de 8 de outubro, pela Lei n.º 7 -A/2016, de 30 de 

março, e pelo Decreto -Lei n.º 38/2017, de 31 de março). 

De entre as principais linhas de orientação da Diretiva surge a necessária tomada em 

consideração da sustentabilidade na utilização dos recursos, da proteção da biodiversidade, das 

alterações climáticas, do território, do solo e dos riscos de acidentes e catástrofes, passando a 

constituir elementos importantes na avaliação e nos processos de tomada de decisões no âmbito 

das avaliações ambientais a realizar. 

Salientando-se o destaque concedido pelo diploma à necessidade de proteger os cidadãos dos 

riscos para a saúde e bem-estar decorrentes de fatores ambientais, avaliando também os 

impactes do projeto na população e saúde humana. Uma singularidade surge associada ao 

caráter inovador que consagra a necessidade do regime jurídico de avaliação de impacte 

ambiental proceder a uma avaliação que considere ainda os impactes sobre o solo e o impacto 

do projeto sobre o clima, particularmente a natureza e o volume de emissões de GEE e a 

vulnerabilidade do próprio projeto às alterações climáticas. 

O atual documento, além de introduzir a adoção de novos fatores ambientais, vem portanto 

consagrar uma alteração na abordagem à análise de risco, deixando esta de estar restrita aos 
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riscos do projeto sobre o ambiente, passando a ponderar também ela, os riscos do ambiente 

sobre o próprio projeto. Trata-se, pois, de uma mudança de paradigma na medida em que se 

passou de um modelo centrado em torno dos efeitos negativos que poderia ter determinado 

projeto sobre o ambiente, para um modelo em que também são avaliados os efeitos negativos 

que o ambiente pode ter sobre o próprio projeto em avaliação (PLMJ, 2018). 

2.2.2. Enquadramento normativo 

Os registos normativos expostos de seguida apresentam-se como documentos reguladores e 

orientadores capazes de facultar regras, princípios e diretrizes para a corrente utilização nas 

diferentes atividades, nomeadamente na avaliação do risco ambiental no setor das linhas 

elétricas aéreas. 

2.2.2.1.  NP ISO 31000:2018 – Gestão do risco. Linhas orientação. 

A NP ISO 31000:2018 (2018) constitui a terceira edição, que anula e substitui a segunda edição, 

sendo esta idêntica à ISO 31000:2018 “Risk management – Guidelines”. O presente documento 

foi concebido com o intuito de auxiliar o processo de criação e proteção de valor nas 

organizações, nomeadamente através da gestão do risco. 

Aqui o conceito de gestão do risco apresenta-se como: 

 Um processo iterativo, de apoio às organizações na definição da estratégia, na

consecução dos objetivos e na tomada informada de decisões;

 Parte da governação e liderança, sendo primordial para o modo como a organização é

gerida a todos os níveis;

 Parte de todas as atividades associadas a uma organização, incluindo a interação com as

partes interessadas;

 Um procedimento capaz de considerar os contextos externo e interno da organização,

incluindo o comportamento humano e os fatores culturais.

A figura 1 ilustra como a gestão do risco é baseada nos princípios, estrutura e processo, 

permitindo situar a análise do risco no contexto global da gestão do risco. 
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A análise do risco surge associada ao processo, constituindo uma das três fases da apreciação 

do risco. Esta objetiva a compreensão da natureza do risco e suas características, abrangendo, 

quando oportuno, o nível do risco. Envolve a consideração pormenorizada das incertezas, fontes 

do risco, consequências, verosimilhança, eventos, cenários, controlos e a sua eficácia, podendo 

ser realizada com graus variáveis de detalhe e complexidade. Esse grau está dependente da 

finalidade da análise, da disponibilidade e fiabilidade da informação e dos recursos disponíveis. 

Os eventos que tenham inerente uma elevada incerteza podem ser difíceis de quantificar, facto 

este que constitui um problema ao analisar eventos com consequências severas. Fornecendo 

usualmente nestes casos, a utilização de uma combinação de técnicas, uma melhor visão. 

Esta etapa fornece uma entrada para a avaliação do risco, para decisões sobre o tratamento/não 

tratamento do risco, bem como o modo de o fazer, e sobre a estratégia e métodos de tratamento 

mais apropriados. Os resultados fornecem uma visão para as decisões, em que as escolhas vão 

sendo feitas e as opções tomadas envolvem diferentes tipos e níveis do risco. 
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Figura 1 - Princípios, estrutura e processo da gestão do risco (adaptado de NP ISO 31000:2018). 
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2.2.2.2. NP EN 31010:2016 – Gestão do risco. Técnicas de apreciação do risco. 

A NP EN 31010:2016 (2016) apresenta-se como a versão portuguesa da Norma Europeia EN 

31010:2010, tendo esta o mesmo estatuto que as versões oficiais. Esta norma foi preparada pela 

Comissão Técnica de Normalização CT 180 “Gestão do risco”, cuja coordenação é assegurada 

pelo Organismo de Normalização Setorial, Associação Portuguesa para a Qualidade.  

Desempenhando um papel de suporte à ISO 31000, fornece além das orientações para a seleção 

e aplicação de técnicas sistemáticas para a apreciação do risco, conceitos e descrição do 

processo (de apreciação do risco). Sendo apresentado ao longo do documento um conjunto de 

técnicas, fazendo-se referência a outras normas internacionais nas quais os conceitos e a 

aplicação das técnicas são descritos mais pormenorizadamente. 

Esta Norma não faculta critérios específicos para a identificação de necessidades de análise do 

risco, nem faz indicação do tipo de método de análise do risco requerido para uma aplicação 

concreta. Não sendo feita referência à totalidade das técnicas existentes. Apresentando esta um 

caráter genérico da gestão do risco, não sendo focalizada em qualquer área específica. 

2.2.2.3.  DNP Guia ISO 73:2011 – Gestão do risco. Vocabulário. 

O DNP ISO Guia 73:2011 (2011) constitui a versão portuguesa da ISO Guide 73:2009, tendo 

sido preparado pela CT 180 “Gestão do risco”, coordenada pelo Organismo de Normalização 

Setorial, Associação Portuguesa para a Qualidade. Em detrimento de uma revisão técnica do 

Guia da ISO/IEC 73:2002, o DNP Guia ISO 73:2011 vem anular e substituir o mesmo. 

Este guia faculta definições dos termos genéricos, apresentando vocabulário de base para o 

desenvolvimento de uma compreensão dos conceitos e termos da gestão do risco, que seja 

comum às diferentes organizações e funções, quaisquer que sejam as diferentes tipologias e 

aplicações. Visando instigar o entendimento e alcançar uma abordagem coerente para a 

descrição das atividades relativas à gestão do risco, bem como uma utilização uniforme de uma 

terminologia de gestão do risco nos processos e estruturas relacionadas com a gestão do mesmo. 

Apresenta um carater genérico, abrangendo assim a globalidade da gestão do risco. Estando os 

termos ordenados pela seguinte ordem (termos relativos):  
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 Ao risco; 

 À gestão do risco; 

 Ao processo de gestão do risco;  

 À comunicação e consulta; 

 Ao contexto; 

 À apreciação do risco; 

 À identificação do risco; 

 À análise do risco; 

 À avaliação do risco; 

 Ao tratamento do risco; 

 À monitorização e medição. 

 

2.2.2.4.  UNE 150008:2008 – Análise e avaliação do risco ambiental 

Preparada pela Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR a Norma 

Espanhola UNE 150008:2008 (2008) visa a descrição do método para analisar e avaliar o risco 

ambiental, ao mesmo tempo que estabelece as bases para a sua correta gestão, a fim de auxiliar 

a tomada de decisões sobre esta matéria, seja ao nível empresarial, da administração pública ou 

qualquer outra organização. 

Esta possui um caráter transversal, uma vez que estende a sua aplicação a atividades e 

organizações de qualquer índole. Muitas vezes empregue no âmbito de Estudos de Impacte 

Ambiental – EIA, aplica-se ainda como uma referência para as avaliações de preparação, 

análise do risco ambiental nas fases de conceção, construção, operação ou exploração, e para o 

desmantelamento ou demolição da instalação e/ou equipamento.  

O presente documento normativo assume particular importância aquando da necessidade da 

realização de uma estratégia de análise do risco para diversos setores, sendo as suas fórmulas 

pertinentes para a realização do cálculo das probabilidades e das consequências, bem como as 

tabelas auxiliares que possibilitam a efetivação do mesmo.  

A figura 2 representa o processo do risco ambiental sugerido por esta norma. 
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2.2.2.5. AS/NZS 4360:2004 – Gestão do risco 

A norma AS/NZS 4360:2004 (2004), aplicável na Austrália e Nova Zelândia, faculta um guia 

genérico para a gestão do risco, possuindo também ela um caráter transversal, o que permite à 

mesma ser aplicada às mais variadas atividades, decisões ou operações, tratando-se de entidades 

públicas ou privadas, comunidades ou qualquer outra organização. 
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Figura 2 - Processo interativo para identificar, avaliar e gerir o risco ambiental de acordo com (e adaptado de 

UNE 150008:2008). 
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Esta visa principalmente, fornecer orientação que permita a grupos, empresas públicas, privadas 

ou comunitárias alcançar: 

 Bases mais rigorosas para a tomada de decisão e planeamento; 

 A identificação de oportunidades e ameaças; 

 Uma gestão reativa em prol da reativa; 

 Alocação mais eficaz do uso de recursos; 

 Melhor gestão de incidentes e redução dos custos e perdas, incluindo os prémios de 

seguro; 

 Melhor confiança dos Stakeholders/Partes interessadas; 

 Melhor conformidade através de legislação relevante; 

 Melhor governança corporativa. 

A figura 3 ilustra, de forma detalhada, o processo da gestão do risco de acordo com a norma 

em causa. 

 

2.2.2.6. EN 50341-1:2012 – Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV – General 

requirements – Common specifications  

A presente Norma Europeia (EN 50341-1, 2012), aplica-se a linhas elétricas aéreas com tensões 

nominais do sistema que excedam 1 kV AC e com frequências nominais abaixo de 100 Hz. Este 

documento normativo foi preparado pelo comité técnico CLC/TC 11, tendo vindo a substitui a 

EN 50341-1: 2001 + A1: 2009 e a EN 50423-1: 2005. 

A EN 50341 está dividida em três seguintes partes: 

 EN 50341-1, Linhas elétricas aéreas que excedem 1 kV AC - Parte 1: Requisitos gerais 

- Especificações comuns; 

 EN 50341-2, Linhas elétricas aéreas que excedem 1 kV AC - Parte 2: Index of National 

Normative Aspects (que inclui as cláusulas comuns a todos os países); 

 EN 50341-3, National Normative Aspects, que lista os aspetos normativos nacionais. 

A versão portuguesa – EN 50341-3-17:2001 – foi preparada pelo Comité Nacional Português, 

que listou os aspetos normativos nacionais de Portugal, tendo submetido a mesma aos 

procedimentos necessários através do CENELEC e do CLC/TC3 11 (Almeida, 2016). 
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Figura 3 - Processo detalhado da gestão do risco de acordo com (e adaptado de, AS/NZS 4360:2004). 
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A parte 1, também referida como o corpo principal, inclui cláusulas comuns a todos os países, 

tendo sido estas preparadas por diversos grupos de trabalho e aprovadas pela CLC/TC 11. 

Os Aspetos Normativos Nacionais (NNAs) estão relacionados com os países correspondentes, 

sendo que, para um determinado país os NNAs possuem caráter normativo nesse país e caráter 

informativo em todos os outros. Estes refletem práticas nacionais, incluindo geralmente, 

desvios, condições nacionais especiais (como por exemplo as condições climáticas) e 

complementos nacionais. 

 

2.2.3. Enquadramento informativo 

Neste ponto, o enquadramento informativo é realizado recorrendo a dois Cadernos Técnicos da 

Proteção Civil, os quais constituem parte integrante da coleção de guias técnicos, estudos e 

manuais de referência em diversas áreas da Proteção Civil. Os manuais citados correspondem 

aos Cadernos Técnicos PROCIV #1 e o PROCIV #9, respetivamente o Manual de Avaliação 

de Impacte Ambiental na vertente de Proteção Civil e o Guia para a Caracterização de Risco no 

âmbito da Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil. 

 

2.2.3.1.  Caderno técnico PROCIV #1 - Manual de Avaliação de Impacte Ambiental na 

vertente de Proteção Civil 

O PROCIV#1 (2008) visa auxiliar a elaboração de pareceres na vertente da Proteção Civil em 

sede de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), através da sistematização dos procedimentos 

inerentes à totalidade do processo. Este, embora não constitua um documento legal, faculta 

informação de caráter essencial, bastante útil para diversos setores, particularmente o setor 

elétrico, na vertente das linhas elétricas aéreas. 

Ao longo do manual são descritas as diferentes etapas inerentes ao processo de AIA, assim 

como o respetivo enquadramento legal. Procedendo-se posteriormente à contextualização do 

processo de AIA numa vertente de Proteção Civil. Sendo apresentadas várias recomendações, 

destinadas a diversas tipologias de projeto, entre elas, as infraestruturas de transporte de energia. 

As recomendações facultadas no documento não deverão ser consideradas de forma automática, 

carecendo da devida adequação à realidade de cada local de implantação do projeto, bem como 

à sua respetiva tipologia. 

http://www.prociv.pt/bk/Documents/CTP1_pdf.pdf
http://www.prociv.pt/bk/Documents/CTP1_pdf.pdf
http://www.prociv.pt/bk/Documents/CTP9_www.pdf
http://www.prociv.pt/bk/Documents/CTP9_www.pdf
http://www.prociv.pt/bk/Documents/CTP1_pdf.pdf
http://www.prociv.pt/bk/Documents/CTP1_pdf.pdf
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O manual, além de fornecer o devido enquadramento legal, apresenta a análise para projetos de 

infraestruturas de transporte de energia, tecendo as devidas recomendações para as diferentes 

fases, designadamente, fase de projeto, fase de execução e fase de exploração. Sendo estas 

recomendações levadas em linha de conta, mais à frente, aquando da apresentação da estratégia 

elaborada. 

2.2.3.2. Caderno técnico PROCIV #9 - Guia para a Caracterização de Risco no âmbito da 

Elaboração de Planos de Emergência de Proteção Civil 

Por sua vez, o Caderno Técnico PROCIV#9 (2009) objetiva o fornecimento de uma visão do 

processo de análise e caracterização do risco, para auxiliar e facultar orientações no âmbito do 

Planeamento de Emergência. 

Para além de vários documentos relativos à apreciação do risco, as orientações apresentadas 

neste documento tiveram ainda em consideração as boas práticas existentes nos domínios da 

avaliação de risco e a experiência na análise de planos de emergência de Proteção Civil nessa 

mesma vertente. 

O PROCIV#9 faz alusão às várias etapas do processo de caracterização do risco, facultando 

orientações para a sua aplicação no âmbito do planeamento de emergência de Proteção Civil. 

Começa por realizar-se o enquadramento da caracterização dos riscos no âmbito das atividades 

de Proteção Civil, detalhando-se de seguida as quatro etapas a implementar para caraterizar o 

risco (situação de referência, identificação do risco, análise do risco e definição de estratégias 

para a mitigação dos riscos). 

A figura 4 ilustra de forma simplificada ao processo de caraterização do risco empregue neste 

documento. 

2.3. Técnicas e ferramentas da gestão do risco 

De entre um universo de mais de 60 técnicas e ferramentas relativas ao processo de apreciação 

do risco, a Norma Portuguesa NP 31010:2016 - Gestão do risco - Técnicas de apreciação do 

risco, apresenta as principais. Abordando-se nesta secção aquelas entendidas como mais 

oportunas à temática em causa. 

http://www.prociv.pt/bk/Documents/CTP9_www.pdf
http://www.prociv.pt/bk/Documents/CTP9_www.pdf
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A partir da NP EN 31010:2016, e após uma exaustiva análise das várias técnicas e ferramentas 

disponíveis procedeu-se à elaboração do quadro 1. A qual descreve cada uma delas, fazendo 

referência à comparação e fatores influenciadores aquando da seleção das mesma. 

 Figura 4 - Processo detalhado de caraterização do risco de acordo com (e adaptado de) PROCIV#9.

Monitorização e revisão 

1.Situação de referência

 Definição do território em

análise;

 Caraterização física,

socioeconómica e das

infraestruturas;

 Elaboração de cartografia

temática.

2.Identificação do risco

 Identificação dos riscos com

possibilidade de ocorrência;

 Levantamento de dados.

3.Análise do risco

 Definição de cenários;

 Estimativa do grau de

probabilidade e grau de

gravidade;

 Aplicação da matriz de análise

do risco;

 Determinação do grau do risco.

4.Estratégias para mitigação dos

riscos 

 Medidas de prevenção;

 Instrumentos de planeamento;

 Identificação de meios e

recursos.
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Quadro 1 - Aplicabilidade e atributos para a seleção das ferramentas e técnicas para apreciação do risco (a partir de NP EN 31010:2016 e PROCIV#9). 

Designação 

da técnica / 

ferramenta 

de 

apreciação 

do risco 

Tipo / 

Descrição 

Aplicabilidade ao processo de apreciação do risco Relevância dos fatores com influência 

Resultado 

quantitativo 
Ident. 

do 

risco 

Análise do risco 

Avaliação 

do risco 

Recursos e 

capacidade 

Natureza e 

grau de 

incerteza 

Complexidade 

Conse-

quência 

Proba-

bilidade 

Nível 

do 

risco 

Análise 
preliminar de 

perigos 

Método de pesquisa. 

Método de análise indutivo simples, que 
visa identificar os perigos, situações e 

eventos perigosos, capazes de causar 

dano a uma determinada atividade, 

instalação ou sistema. 

+ - - - - Baixa Alta Média Não 

Técnica 

estruturada 
“What if” 

Método de suporte. 

Sistema que instiga uma equipa no 

sentido da identificação dos riscos. 
Método geralmente utilizado num 

contexto de uma sessão de trabalho 

preparada para o efeito. 

++ ++ ++ ++ ++ Média Média Qualquer Não 

Análise de 
cenários 

Possíveis futuros cenários são 

identificados através da imaginação ou 

extrapolação do presente, considerando 

diferentes riscos e assumindo que cada 
uma desses cenários é passível de 

ocorrer. Esta tarefa apresenta a 

capacidade de ser realizada formal ou 

informalmente, qualitativa ou 
quantitativamente. 

++ ++ + + + Média Alta Média Não 
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Quadro 1 - Aplicabilidade e atributos para a seleção das ferramentas e técnicas para apreciação do risco (a partir de NP EN 31010:2016 e PROCIV#9).

(continuação)  

Designação 

da técnica / 

ferramenta 

de 

apreciação 

do risco 

Tipo / 

Descrição 

Aplicabilidade ao processo de apreciação do risco Relevância dos fatores com influência 

Resultado 

quantitativo 
Ident. 

do 

risco 

Análise do risco 

Avaliação 

do risco 

Recursos e 

capacidade 

Natureza e 

grau de 

incerteza 

Complexidade 

Conse-

quência 

Proba-

bilidade 

Nível 

do 

risco 

Análise de 
impacto no 

negócio 

Análise de cenários. 

Proporciona uma análise de como os 
principais riscos disruptivos podem afetar 

a operacionalidade de uma organização e 

identifica e quantifica os recursos que 

seriam necessários para geri-los. 

++ ++ + + + Média Média Média Não 

Análise de 

causa raiz 

É analisada uma perda isolada que 

ocorreu visando a interpretação das 

relativas causas e determinação da forma 
como o sistema ou processos podem ser 

melhorados para evitar futuras perdas 

desse tipo. A análise deve considerar 

quais os controlos que existam no 
momento em que a perda ocorreu e como 

deverão ser melhorados. 

- ++ ++ ++ ++ Média Baixa Média Não 

Análise 

causa-e-efeito 

Análise de cenários. 

Um resultado pode ter um conjunto de 

fatores que para ele contribuem que 

podem ser agrupados em diferentes 

categorias. Os fatores que contribuem são 

identificados, geralmente, em 
brainstorming e apresentados numa 

estrutura de árvore ou diagrama em 

espinha de peixe. 

++ ++ - - - Baixa Baixo Média Não 
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Quadro 1 - Aplicabilidade e atributos para a seleção das ferramentas e técnicas para apreciação do risco (a partir de NP EN 31010:2016 e PROCIV#9). 

(continuação) 

Designação 

da técnica / 

ferramenta 

de 

apreciação 

do risco 

Tipo / 

Descrição 

Aplicabilidade ao processo de apreciação do risco Relevância dos fatores com influência 

Resultado 

quantitativo 
Ident. 

do 

risco 

Análise do risco 

Avaliação 

do risco 

Recursos e 

capacidade 

Natureza e 

grau de 

incerteza 

Complexidade 

Conse-

quência 

Proba-

bilidade 

Nível 

do 

risco 

Análise dos 

modos de 

falha e efeitos 

(FMEA) e 
análise dos 

modos de 

falha, efeitos 

e criticidade 
(FMECA) 

Análise de funções. 

Análise de modo de falha e efeito 

(FMEA) é uma técnica que identifica os 
modos e mecanismos de falha e os seus 

efeitos. 

FMEA pode ser seguido por uma análise 

de criticidade que define a relevância de 
cada modo de falha, qualitativamente, 

semi-qualitativamente ou 

quantitativamente (FMECA). A análise 

de criticidade pode ser baseada na 
probabilidade de um modo de falha 

resultar em falha do sistema ou no nível 

de risco associado ao modo de falha ou 

sobre o grau de prioridade do risco. 

++ ++ ++ ++ ++ Média Média Média Sim 

Análise de 

laço 

Avaliação de controlos. 

Modo simples e esquemático que permite 

descrever e analisar as vias de um risco, 

partindo dos perigos até às 
consequências, e revisão dos meios de 

controlo. Pode ser considerado uma 

combinação entre a lógica de uma árvore 

de falhas para analisar as causas de um 
evento (representado pelo nó de um laço) 

e uma árvore de eventos para analisar as 

consequências. 

- + ++ ++ ++ Média Alta Média Sim 
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Legenda: - não aplicável; + aplicável; ++ fortemente aplicável; (---) sem dados; 

    Ident. (abrev.) - Identificação . 

Quadro 1 - Aplicabilidade e atributos para a seleção das ferramentas e técnicas para apreciação do risco (a partir de NP EN 31010:2016 e PROCIV#9). 

(continuação) 

Designação 

da técnica / 

ferramenta 

de 

apreciação 

do risco 

Tipo / 

Descrição 

Aplicabilidade ao processo de apreciação do risco Relevância dos fatores com influência 

Resultado 

quantitativo 
Ident. 

do 

risco 

Análise do risco 

Avaliação 

do risco 

Recursos e 

capacidade 

Natureza e 

grau de 

incerteza 

Complexidade 

Conse-

quência 

Proba-

bilidade 

Nível 

do 

risco 

Manutenção 
baseada na 

fiabilidade 

Análise de funções. 

Método para identificar as políticas que 

devem ser implementadas para gerir 
falhas, de modo a garantir, de forma 

eficiente e efetiva, os requisitos de 

segurança, disponibilidade e economia de 

operação para todos os tipos de 
equipamentos. 

++ ++ ++ ++ ++ Média Média Média Sim 

Matriz 

consequência/ 

probabilidade 

A matriz de risco baseia-se no grau de 

gravidade e de probabilidade associados 

ao risco em análise. Com base nos 
cenários escolhidos e nos elementos 

identificados em cada situação de 

referência, deverá ser estimado o grau de 

gravidade associado à ocorrência de cada 
cenário considerado no âmbito da 

caracterização do risco. Depois de 

definidos e identificados os graus de 

gravidade e probabilidade, os riscos são 
posicionados sobre a matriz, 

identificando-se assim o grau de risco 

associado. 

+ ++ ++ ++ - (---) (---) (---) (---) 
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2.3.1. Análise preliminar de perigos 

Esta técnica apresenta grande aptidão aquando da necessidade de identificação do risco, sendo 

geralmente empregue no início do desenvolvimento de determinado projeto quando a 

informação acerca dos detalhes da conceção ou sobre os procedimentos operacionais é por 

norma escassa. No entanto, pode ser útil na análise de sistemas já concebidos, na priorização 

de perigos e riscos para posteriores análises. 

Para a respetiva aplicação, a técnica carece de informação acerca do sistema em causa, bem 

como dos detalhes da sua conceção. A partir dos dados fornecidos é feita uma lista de perigos, 

situações de perigo genéricas e de riscos tendo em conta caraterísticas como os equipamentos 

utilizados, o ambiente operacional, entre outros. 

Esta técnica permite ainda proceder a uma análise qualitativa das consequências de determinado 

evento e respetiva probabilidade de ocorrência, na tentativa de identificação de riscos futuros. 

Os resultados fornecidos por esta técnica são geralmente uma lista de perigos, riscos e diversos 

tipos de recomendações, apresentando-se de diversas formas, entre eles tabelas e diagramas em 

árvore. 

2.3.2. Análise de cenários 

A técnica exibida assenta no desenvolvimento de modelos descritivos da representação de 

potenciais cenários futuros. Tendo a capacidade de ser empregue na identificação dos riscos, 

considerando possíveis desenvolvimentos futuros e explorando as suas implicações, bem como 

na estimativa das suas consequências. 

Esta técnica não possibilita a previsão das probabilidades de tais mudanças, no entanto, é capaz 

de considerar as consequências, auxiliando determinada organização no desenvolvimento da 

resiliência requerida à adaptação das previsíveis alterações. 

Para a obtenção de uma análise de cenários torna-se necessário obter uma compreensão da 

natureza das alterações relevantes, por exemplo a evolução das emissões de GEE, e criatividade 

para refletir o futuro sem necessariamente recorrer a uma extrapolação das condições ocorridas 

no passado. 
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A abordagem tradicional fundamenta-se nas previsões alta-média-baixa por recorrência a dados 

históricos, presumindo que os eventos futuros vão continuar a seguir as tendências do passado, 

o que se revela completamente irrealista na análise dos riscos associados ao clima e respetivas 

alterações ao longo do tempo. Desta forma, a análise de cenários tem em conta um conjunto de 

futuros possíveis. Sendo isto importante para situações em que os riscos são considerados num 

futuro a longo prazo. 

Esta vantagem tem a si associada uma importante limitação, evidente aquando da existência de 

uma elevada incerteza, podendo tornar-se alguns dos cenários irrealistas. Outras complicações 

surgem ligadas à disponibilidade de dados e à capacidade dos responsáveis em desenvolver 

cenários realistas capazes de testar os possíveis resultados. 

 

2.3.3. Análise de causa e efeito 

Consiste num método estruturado para identificar possíveis causas de um evento indesejado. 

Os fatores contributivos possíveis são dispostos em categorias gerais visando considerar todas 

as hipóteses possíveis de se virem a verificar. A informação pode ser disposta num diagrama 

em espinha (diagrama de Ishikawa), como o representado na figura 5, ou num diagrama em 

árvore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causa 

categoria 5 

Causa 

categoria 3 

Causa 

categoria 1 

Causa 

categoria 4 

Causa 

categoria 2 

EFEITO 

Causa  

Subcausa  

Figura 5 - Exemplo de diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe (adaptado de NP EN 31010:2016). 
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Esta técnica possibilita a apreciação de todos os cenários e causas possíveis e estabelece um 

consenso quanto às causas mais prováveis, que podem então ser testadas empiricamente ou pela 

avaliação dos dados disponíveis.  

É especialmente proveitoso recorrer a um diagrama causa-e-efeito quando se tem necessidade 

de: 

 Identificar as possíveis causas raiz, para um certo problema;

 Selecionar e relacionar algumas das interações entre os fatores que afetam determinado

processo;

 Analisar os problemas existentes de modo que as ações corretivas possam ser tomadas.

As vantagens da construção de um diagrama causa-e-efeito incluem: 

 Ajudar a determinar as causas raiz de um problema utilizando uma abordagem

estruturada;

 Usar uma forma ordenada e de fácil leitura para representar as relações causa-e-efeito;

 Identificar as áreas onde se deve coligir dados para estudo posterior.

De entre as principais vantagens na aplicação desta técnica surge a consideração de todas as 

hipóteses prováveis, a ilustração dos resultados numa forma de fácil leitura e ainda a 

identificação de áreas onde a necessidade de obtenção de dados suplementares é imperativa. 

2.3.4. Análise de causa raiz 

A análise de causa raiz constitui a análise de uma grande perda visando a prevenção da sua 

recorrência. Esta técnica tenciona identificar as causas raiz de determinado evento, em 

detrimento de lidar apenas com os sintomas imediatamente evidentes.  

Embora a RCA seja habitualmente aplicada à avaliação de uma grande perda, esta poderá 

também ser empregue na análise de perdas num contexto mais geral, com vista a identificar 

áreas onde melhorias possam ser realizadas. A RCA é passível de ser aplicada nos mais variados 

contextos, nomeadamente na análise de falhas em sistemas tecnológicos relacionados com 

fiabilidade e manutenção. As evidências recolhidas de determinada perda, bem como os dados 

provenientes de perdas similares, constituem as principais entradas numa neste tipo de técnica. 
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De entre as principais vantagens da utilização desta técnica surge a consideração de todas as 

hipóteses prováveis e a necessidade de produção de recomendações finais. Todavia, poderão 

surgir complicações aquando da implementação dessas mesmas recomendações, constituindo 

este facto uma das principais desvantagem do método RCA. 

 

2.3.5. Análise de laço 

Esta ferramenta apresenta-se como um modo esquemático que permite a visualização de um 

risco mostrando a gama de possíveis causas e consequências a si associadas (figura 6). Sendo 

utilizada em situações que não justifiquem a aplicação de técnicas mais complexas, revelando-

-se bastante vantajosa quando se está perante caminhos claros e independentes que conduzem 

à falha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta representa a combinação (nó do laço) do pensamento de uma das técnicas de apreciação 

do risco (a árvore de falhas) utilizada na análise da causa de um evento, com uma outra técnica 

(árvore de eventos) utilizada na análise das consequências. Porém, as barreiras entre as causas 

e o risco, e entre o risco e as consequências é que constituem o foco do laço. 

Controlos de intensificação 

Controlos de prevenção 
Controlos de mitigação e 

recuperação 

Fator de intensificação 

Causa 1 

Causa 2 

Causa 3 

Consequência 1 

Consequência 2 

Consequência 3 

Consequência 4 

Fontes de risco 

Evento 

Figura 6 - Exemplo de um diagrama de laço com consequências indesejáveis (adaptado de NP EN 31010:2016). 
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De entre as principais vantagens apresentadas pela análise de laço salientam-se a relativa 

facilidade no entendimento da representação gráfica do problema e o facto de esta focalizar a 

atenção nos controlos que é suposto existirem (na prevenção, mitigação e controlo da eficácia). 

A principal limitação surge associada ao facto da mesma ser passível de simplificar 

profundamente situações complexas (particularmente quando se tenta efetuar uma 

quantificação). 

2.3.6. Matriz consequência/probabilidade ou matriz de risco 

De um modo mais lato, a matriz de risco consiste numa técnica de apreciação do risco de caráter 

qualitativo ou semi-quantitativo, fundamentada no grau de consequência (gravidade) e de 

probabilidade associado ao risco em análise. De acordo com os cenários escolhidos e com os 

elementos identificados na situação de referência, pretende-se estimar o grau de gravidade 

associado à ocorrência de cada cenário considerado no âmbito da caracterização de risco. 

Os quadros 2 e 3 mostram, respetivamente, os critérios para a definição dos vários graus de 

consequências e de probabilidade. Após a identificação dos respetivos graus os riscos são 

posicionados sobre a matriz, o que permite efetuar a identificação do grau de risco associado. 

A figura 7 mostra uma matriz simétrica, com uma escala de consequência de 5 níveis e uma 

escala de probabilidade de 5 níveis. No entanto, os níveis do risco atribuídos às células 

dependerão das definições das escalas probabilidade/consequência. Podendo estas ser 

concebidas para dar peso extra às consequências ou à probabilidade.  

Esta técnica é frequentemente utilizada como uma ferramenta de triagem uma vez permitir 

definir quais os riscos que podem obter uma análise posterior (ou mais detalhada) e aqueles que 

necessitam de tratamento prioritário. 

A utilização desta ferramenta apresenta relativa facilidade, fornecendo uma célere ordenação 

dos riscos em diferentes níveis de significância. Porém, a definição das escalas leva 

frequentemente a questões de ambiguidade. 

. 
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Quadro 2 - Grau de consequência (gravidade) (adaptado de PROCIV#9). 

 

 

Quadro 3 - Grau de probabilidade (adaptado de PROCIV#9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação Impacto Descrição 

 

Residual 

Ambiente  Ausência de impacte. 

 

Socioeconomia 

 Ausência ou nível reduzido de constrangimentos na 

comunidade. 

 Não há perda financeira. 

Reduzida Ambiente  Pequeno impacte no ambiente, sem efeitos duradouros. 

 

Socioeconomia 

 Disrupção (inferior a 24 horas). 

 Alguma perda financeira. 

Moderada Ambiente  Pequeno impacte no ambiente sem efeitos duradouros. 

 

Socioeconomia 

 Alguma disrupção na comunidade (menos de 24 horas). 

 Alguma perda financeira. 

 

Acentuada 

Ambiente  Alguns impactes com efeitos a longo prazo; 

 Funcionamento parcial da comunidade com alguns serviços 

indisponíveis.  

Socioeconomia  Perda significativa e assistência financeira necessária. 

 

Crítica 

Ambiente  Impacte ambiental significativo e ou danos permanentes. 

 

Socioeconomia 

 A comunidade deixa de conseguir funcionar sem suporte 

significativo. 

Probabilidade Descrição 

 

 

 

Elevada 

 É expectável que ocorra em quase todas as circunstâncias; 

 Nível elevado de incidentes registados; 

 Fortes evidências; 

 Forte probabilidade de ocorrência do evento; 

 Fortes razões para ocorrer; 

 Pode ocorrer uma vez por ano ou mais. 

 

 

Média 

 Irá provavelmente ocorrer em quase todas as circunstâncias; 

 Há registos regulares de incidentes e razões fortes para a 

sua ocorrência; 

 Pode ocorrer uma vez em cada cinco anos; 

 Pode ocorrer uma vez em períodos de 5-10 anos. 

 

 

Média-Alta 

 Poderá ocorrer em algum momento; 

 E ou com uma periodicidade incerta, aleatória e com fracas 

razões para ocorrer; 

 Pode ocorrer uma vez em cada 20 anos; 

 Pode ocorrer uma vez em períodos de 20-50 anos. 

 

Média-Baixa 

 

 Não é provável que ocorra; 

 Não há registos ou razões que levem a estimar que ocorram; 

 Pode ocorrer uma vez em cada 100 anos. 

 

Baixa 

 

 Poderá ocorrer apenas em circunstâncias excecionais; 

 Pode ocorrer uma vez em cada 500 anos ou mais. 
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2.4. O Sistema de energia elétrico nacional 

O SEE carateriza-se pela sua elevada complexidade, tendo sido concebido com a principal 

função de entregar energia elétrica aos consumidores. Dado o facto da energia elétrica ser 

produzida em centrais elétricas, as quais, geralmente, se situam em locais afastados dos pontos 

de consumo, torna necessário o transporte da mesma, desde os locais de produção até aos locais 

de consumo. Requerendo o seu transporte uma infraestrutura física, constituída por linhas 

aéreas ou cabos subterrâneos. A energia elétrica é por fim entregue aos clientes, dentro de 

parâmetros exigidos à qualidade da mesma. 

A Figura 8 ilustra um esquema elucidativo da estrutura de um SEE genérico. 

O SSE é geralmente dividido em 5 blocos: 

 Produção;

 Transporte;

 Distribuição;

 Comercialização;

 Consumo.

Probabilidade 
Elevada 

Risco baixo Risco 
moderado 

Risco 
elevado 

Risco 
extremo 

Risco 
extremo 

Probabilidade 
Média-Alta 

Risco baixo Risco 
moderado 

Risco 
elevado 

Risco elevado Risco 
extremo 

Probabilidade 
Média 

Risco baixo Risco 

moderado 

Risco 

moderado 

Risco elevado Risco 

extremo 

Probabilidade 
Média-Baixa 

Risco baixo Risco baixo Risco 
moderado 

Risco elevado Risco 
extremo 

Probabilidade 
Baixa 

Risco baixo Risco baixo Risco 
moderado 

Risco 
moderado 

Risco 
elevado 

Gravidade 
Residual 

Gravidade 
Reduzida 

Gravidade 
Moderada 

Gravidade 
Acentuada 

Gravidade 
Crítica 

Figura 7 - Matriz de risco (adaptado de PROCIV#9). 
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Legenda: BT-Baixa tensão; MT-Média tensão; AT-Alta tensão; MAT-Muito alta tensão. 

 

Em virtude da temática em causa, passa a apresentar-se de seguida o bloco relativo ao transporte 

e distribuição. 

 

2.4.1. Transporte 

A REN, enquanto concessionária da Rede Nacional de Transporte – RNT –, é a entidade que 

exerce a função de operador do sistema, a quem cabe a gestão técnica global do SEE. A RNT 

é constituída pela rede de muito alta tensão – MAT –, existindo em Portugal três níveis de 

tensão MAT, nomeadamente, 400 kV, 220 kV e 150 kV. A rede de transporte é constitua quase 

exclusivamente por linhas aéreas, comtemplando apenas alguns troços em cabo subterrâneo, 

explorados a 220 kV e 150 kV. Nesta rede existem ainda transformadores, alojados nas 

designadas subestações, para adaptar os níveis de tensão no interior da própria RNT 

(MAT/MAT) e transformadores para fazer a interface entre a RNT e a Rede Nacional de 

Distribuição em Alta Tensão – AT – (MAT/AT). 

Eólica 

Central térmica 

Rede de transporte 

em MAT 

Rede de 

distribuição em 

AT e MT 

Rede de 

distribuição em 

BT 

Clientes em AT 

e MT 

Mini-hídrica Cogeração 

Clientes em BT 
Central hídrica 

Figura 8 - Estrutura do Sistema de energia elétrico (Castro e Sousa, 2007). 
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2.4.2. Distribuição 

Por sua vez, entidades concessionária da RND, como são exemplo a EDP Distribuição e 

diversas outras cooperativas, exercem a função de operadoras cabendo-lhes a exploração e 

manutenção da respetiva rede e gestão dos fluxos energéticos. 

A RND opera nos níveis de AT e de MT (média tensão), sendo constituída maioritariamente 

por linhas aéreas (80%), correspondendo os restantes 20% a cabos subterrâneos. Em Portugal 

as tensões usadas são de 60 kV em AT, e de 30 kV, 15 kV e 10 kV em MT. Além das linhas e 

cabos, as redes de distribuição são ainda constituídas por subestações, postos de seccionamento, 

postos de transformação (onde estão alojados os transformadores MT/BT (baixa tensão)) e 

equipamentos acessórios ligados à sua exploração.  

Por sua vez, a rede de BT usa uma tensão de operação de 400 V (usando-se também a tensão 

de 230 V, que é a tensão simples correspondente), sendo esta uma concessão municipal, 

reconhecendo-se a EDP Distribuição como a titular de grande parte destas concessões. 





3. Metodologia e caraterização do Setor de Energia Elétrico

nacional

O presente capítulo delineia a metodologia aplicada ao trabalho a desenvolver, encontrando-se 

as principais etapas necessárias à consecução dos objetivos propostos sucintamente expostas na 

figura 9. 

 

A primeira etapa do projeto desenvolvido consistiu no contacto direto com técnicos da EGSP, 

onde foi exposta a problemática da destruição de linhas devido a eventos meteorológicos 

extremos, facto influenciador do anormal funcionamento da atividade desenvolvida pela 

mesma. 

 

“Demonstração da necessidade 

criação da base de dados” 

Desenvolvimentos da estratégia 

Indicação das recomendações de 
acompanhamento da gestão do risco no setor 

Levantamento de casos 

 

Setor das linhas elétricas Alterações climáticas e risco ambiental 

Análise do caso de estudo 

  

Seleção de Normas e 

regulamentos; 
Pesquisa cartográfica; 

Pesquisa bibliográfica. 

Contacto com: 

Técnicos da EGSP; 

Supervisores de parques 
eólicos; 

Autarcas; 

Residentes de zonas 

afetadas. 

Visitas ao terreno; 

Pesquisa de notícias. 

Pesquisa bibliográfica; 

Pesquisa cartográfica. 

Participação em 

conferências, seminários 

e workshops técnico-     

-científicos

Figura 9 - Diferentes etapas da metodologia aplicada no presente trabalho. 
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Uma vez reunida toda a informação cedida pela referida entidade, tais como fotografias de caso 

e documentação legislativa e normativa relativa ao setor, procedeu-se à recolha da restante 

documentação que se revela fundamental para o estudo em causa. Foi realizada uma intensiva 

pesquisa bibliográfica através da análise de artigos publicados em revistas científicas e 

trabalhos de âmbito académico publicados e selecionaram-se as restantes normas europeias e 

nacionais tidas como úteis ao estudo. 

Estabeleceu-se contacto com supervisores de parques eólicos, autarcas e residentes de regiões 

afetadas no sentido de efetuar uma interpretação da ocorrência de casos e respetivas 

consequências.  

Por sua vez, a participação em fóruns, seminários e workshops técnico-científicos, 

nomeadamente no seminário de inicialização e na apresentação final do Plano Intermunicipal 

de Adaptação às Alterações Climáticas para a região de Viseu Dão Lafões - PIAAC Viseu Dão 

Lafões, no Fórum de Alterações Climáticas no Douro, com respetiva apresentação do Plano de 

Ação Intermunicipal para as Alterações Climáticas do Douro (PAIACD), proporcionou uma 

excelente oportunidade de entendimento do que está a ser executado relativamente a questões 

de adaptação nos territórios em causa. Este programa tem como principais objetivos dar a 

conhecer, de forma mais exacerbada, o evento das alterações climáticas nas regiões em causa, 

concomitantemente à possibilidade de identificação das opções e medidas necessárias ao 

processo de adaptação das populações, funcionamento de entidades públicas e privadas, e dos 

próprios métodos e práticas setoriais, das infraestruturas e equipamentos perante os cenários 

futuros de alterações e eventos climáticos/meteorológicos extremos, comtemplando o setor da 

energia. 

As visitas ao terreno revelaram-se de importância extrema, visto terem a capacidade de 

proporcionar a averiguação das condições orográficas do local, fator com grande contributo 

para os incidentes verificados. Constituindo as notícias presentes em jornais e outros meios de 

comunicação, uma das melhores fontes de dados. 

A criação de uma base de dados surge da necessidade do preenchimento de uma lacuna 

existente a nível empresarial: a não compilação de dados relativos a incidentes verificados em 

linhas elétricas causados por eventos meteorológicos extremos, bem como na dificuldade 

encontrada no acesso a dados de plataformas como a EDP ou a REN. A constatação desta 

realidade, traduziu-se numa árdua tarefa de pesquisa de casos ocorridos ao longo dos anos no 
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nosso país. Situação não constatada em diferentes países como Eslovénia, França, Itália e 

Polónia, onde os mesmos estão devidamente registados e acessíveis. 

Foi dada especial atenção ao caso ocorrido no final do mês de fevereiro e início do mês de 

março de 2018, na localidade de Campeã, em Vila Real, onde devido a um evento 

meteorológico extremo, a chuva com congelação associada a vento forte, provocou a queda de 

vários apoios de média e baixa tensão. 

A definição da estratégia com respetiva indicação das recomendações de acompanhamento da 

gestão do risco no setor das linhas elétricas foi realizada com base na análise de vários trabalhos 

científicos realizados a nível internacional para países onde episódios de quedas de apoios e 

linhas foi mais frequente no passado, documentos normativos e informativos nacionais entre 

diversos outros. 





4. As alterações climáticas em Portugal continental - clima nos

séculos XX e XXI

O presente capítulo aborda a mudança nos padrões climáticos ao longo do século XX e século 

XXI, recorrendo a dados disponíveis no Portal do Clima. 

4.1. O programa Adapt 

Guiado pelos termos estabelecidos no Memorando de Entendimento entre Portugal, Noruega, 

Islândia e Liechtenstein, no âmbito do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico 

Europeu (MFEEE/EEA-Grants), o Programa AdaPT surge na sequência do crescente aumento 

da necessidade de apoiar financeiramente a atuação em matéria de “Adaptação às Alterações 

Climáticas” em Portugal. Tendo o seu desenvolvimento sido sugerido pelas contribuições que 

o grupo de coordenação da  Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas

(ENAAC) apresentou. 

As diferentes áreas de projeto propostas pretendem contribuir fortemente para desenvolver a 

capacidade para o processo de avaliação da vulnerabilidade às alterações climáticas, bem como 

para aumentar a consciencialização e educação sobre as mesmas. Desta forma, o programa foi 

dividido em 4 áreas distintas, nomeadamente, a “Educação e prémio às alterações climáticas”, 

“Projetos setoriais”, “Projeto pré-definido” e “Adaptação a nível local”. É na sequência desta 

última área (Adaptação a nível local), que surge a implementação do 

projeto ClimAdaPT.Local  e do Portal do Clima. 

4.1.1. O projeto ClimAdaPT.Local 

O projeto ClimAdaPT.Local foi concebido com vista a dar início a um processo contínuo de 

elaboração de Estratégias Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) e a sua 

posterior integração nas ferramentas de planeamento municipal, como são exemplo os Planos 

Diretores Municipais (PDM).Tencionando-se alcançar este objetivo quer através da capacitação 

do corpo técnico municipal, quer pela consciencialização dos atores locais e desenvolvimento 

de ferramentas e produtos que facilitem a elaboração e implementação das EMAAC nos 

municípios e Comunidades Intermunicipais (CIM’s) participantes no projeto. Estas começaram 

http://docs.wixstatic.com/ugd/f651ed_4ada2b3d3bb04a95b3190c21762ac6f1.pdf
http://www.eeagrants.gov.pt/
http://www.eeagrants.gov.pt/
http://apambiente.wixsite.com/adapt/blank-ktwl6
http://apambiente.wixsite.com/adapt/projetos-setoriais
http://apambiente.wixsite.com/adapt/blank-cfvg
http://apambiente.wixsite.com/adapt/blank-cfvg
http://apambiente.wixsite.com/adapt/blank-cfvg
http://climadapt-local.pt/
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inicialmente por ser apenas 26, uma por cada CIM, estendendo-se mais tarde aos diversos 

municípios portugueses. 

 

4.1.1.1. O Portal do Clima 

Consistindo numa plataforma online de acesso a dados climáticos de Portugal, o Portal do 

Clima surge na sequência do desenvolvimento de uma das atividades do programa AdaPT, 

tendo sido desenvolvida com vista a fornecer à comunidade científica e sociedade em geral 

bases para o processo de adaptação aos efeitos presentes e futuros das alterações climáticas 

(Antunes et al., 2018). Este tem como principal objetivo a disseminação dos resultados obtidos 

no projeto, nomeadamente, séries históricas e alterações climáticas a nível regional. 

O projeto recorreu ao processamento de dados climáticos passados e a dados de projeções 

climáticas do 5º Relatório de Avaliação do IPCC - AR5. O que implicou a efetuação de todos 

os cálculos indispensáveis à desagregação dos dados a nível da Nomenclatura das Unidades 

Territoriais para Fins Estatísticos 3 - NUTS 3 - (constituído por 25 unidades) em diferentes 

períodos de tempo, e a eventual estimativa de indicadores agregados (como são exemplo índice 

de seca, o risco meteorológico de incêndio, entre diversos outros). 

Para a produção deste portal foram selecionadas as seguintes variáveis: 

 Temperatura máxima à superfície; 

 Temperatura mínima à superfície; 

 Precipitação; 

 Velocidade do vento; 

 Humidade relativa à superfície; 

 Radiação solar descendente à superfície; 

 Radiação solar ascendente à superfície. 

Estas variáveis foram utilizadas como base para todos os indicadores que o projeto 

disponibiliza. Foi recorrendo a estes mesmos dados que foram desenvolvidos e implementados, 

processos numéricos de cálculo, que permitem a geração de resultados relativos à estimativa do 

clima atual e dos cenários futuros para o nosso país. 

Os resultados apresentados refletem a análise definida em diferentes períodos de tempo, em 

grupos de 30 anos, os quais designamos de normais climatológicas: 
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Quadro 4 - Variáveis base para todos os indicadores disponíveis no Portal do Clima. 

Variável Indicador 

Temperatura 

 Temperatura média;

 Temperatura mínima;

 Temperatura máxima;

 N.º de dias abaixo de 0 ºc;

 N.º de dias consecutivos com temperatura mínima abaixo de 7 ºc;

 N.º de dias com temperatura máxima maior ou igual a 25 ºc;

 N.º de dias com temperatura máxima maior ou igual a 30 ºc;

 N.º de dias com temperatura máxima maior ou igual a 35 ºc;

 N.º de dias máximo em onda de frio;

 N.º de dias máximo em onda de calor e número de dias com temperatura

mínima maior ou igual a 20ºc.

Precipitação 

 Média acumulada;

 Máxima acumulada em 5 dias;

 N.º de dias sem precipitação (pr < 1 mm);

 N.º de dias com precipitação (pr≥ 1 , 10, 20, 50 mm);

 Duração máxima de dias sem precipitação (pr < 1mm);

 Duração média do período com precipitação (pr≥ 1mm);

 Duração máxima de dias com precipitação (pr≥ 1mm);

 Precipitação >10 mm (% precipitação anual);

 Precipitação >50 mm (% precipitação anual).

Intensidade do vento  Média (a 10 m, 30 m e 60 m);

 N.º de dias com vento a 10 m inferior a 2 m/s;

 N.º de dias com vento a 10 m maior ou igual a 5,5 m/s e 10,8 m/s.

Humidade relativa 

Radiação solar global 

Amplitude térmica 

diária 

Índice de seca 

Índice de aridez 

Evapotranspiração 

Índice de risco de 

incêndio 

Risco extremo; risco elevado; risco moderado e risco baixo. 
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Apesar da atual geração de modelos climáticos ser capaz de representar fielmente os aspetos do 

clima, a componente de incerteza foi analisada pela equipa de projeto. Isto deve-se ao facto do 

sistema climático global possuir elevada complexidade, envolvendo processos em diversas 

escalas espácio-temporais, tornando-se assim indispensável incluir diferentes simplificações o 

que origina incertezas nas projeções do clima futuro.  

As alterações climáticas e os impactes associados às incertezas estão relacionados com a 

trajetória futura das emissões. Resultado do desenvolvimento global da tecnologia, do consumo 

de energia da população mundial e muitos outros fatores socioeconómicos, bem como a 

limitação nos modelos climáticos, devido ao conhecimento limitado do sistema climático e às 

simplificações necessárias nos modelos. 

Com vista a caracterizar o clima de cada região, as observações meteorológicas são utilizadas 

para registar as condições meteorológicas de cada local bem como a sua respetiva evolução. A 

OMM definiu um intervalo de 30 anos como padrão para o cálculo das normais climatológicas, 

o que se admite que seja suficiente para que, na média dos valores, sejam filtradas as flutuações 

de menor escala temporal. Sendo, nesta plataforma,  a normal climatológica observada referente 

ao período de 1971-2000. 

O processamento das normais climatológicas é efetuado sobre séries de dados observados. 

Dependendo os valores das normais das observações disponíveis de cada estação meteorológica 

podendo agrupar-se estes em dois grupos: 

 Valores médios mensais de variáveis observadas (temperatura mínima, média e máxima 

do ar e precipitação acumulada); 

 

 Número médio de dias em que se observaram determinadas condições meteorológicas 

(por exemplo, vento forte e precipitação intensa). 

A informação climática relativa às observações é proveniente da informação matricial do Atlas 

Climático de Portugal Continental 1971-2000. Os dados utilizados foram obtidos a partir 

da  interpolação dos valores médios no período 1971-2000, dos parâmetros climatológicos 

temperatura do ar e precipitação, observados em 61 estações climatológicas e 260 postos 

udométricos. 
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O portal contém um conjunto de dados climáticos observados e modelados, que definem um 

perfil da adaptação climática do país. Os indicadores apresentados foram construídos de acordo 

com necessidades específicas e centrados em diferentes tipos de utilizadores. 

São ainda fornecidos links para vários recursos e ferramentas, entre eles: 

 visualização de diversas componentes do clima passado e das projeções futuras;

 comparação de diferentes cenários;

 download e consulta de informação.

Estando os dados espacialmente referenciados, com a possibilidade de facilmente serem 

visualizados e descarregados em formato de imagem ou texto. 
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Quadro 5 - Indicadores disponíveis no Portal do Clima 

 

 Indicador principal Indicador secundário 

 

 

Normais climatológicas 

 

 

 Histórico observado 1971-2000; 

 Histórico simulado 1971-2000; 

 Cenário futuro 2011-2100 – RCP 4.5; 

 Cenário futuro 2011-2100 – RCP 8.5. 

 

 

Média temporal 

 

 

 Médias anuais; 

 Médias sazonais; 

 Médias mensais. 

 

 

 

Áreas geográficas. 

 

 

 Região Norte; 

 Região Centro; 

 Área metropolitana de Lisboa; 

 Alentejo; 

 Algarve; 

 Diferentes áreas intermunicipais. 

 

 

 

 

Variável 

 

 

 Temperatura; 

 Precipitação; 

 Intensidade do vento; 

 Humidade relativa; 

 Radiação global; 

 Amplitude térmica; 

 Índice de seca. 

 

Estatística 

 

 Valores médios; 

 Anomalias para o período de referência (1971-2000). 

 

 

 

Modelo Global 

 

 

 4 Modelos de projeção climática: 

 CNRM-CERFACS-CNRM-CM5; 

 ICHE-EC-EARTH; 

 IPSL-IPSL-CM5A-MR; 

 MPI-M-MPI-ESM-L 

 Ensemble. 

 

 

 

Modelo Regional 

 

 

 4 modelos de projecão climática: 

 CLMcom-CCLM 4-8-17; 

 DMI-HIRHAM 5; 

 KNMI-RACMO22E; 

 SMHI-RCA4; 

 Ensemble. 

Nota: esta opção depende do modelo global selecionado. 
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4.2. Caraterização de Portugal continental 

No extremo sudoeste do continente europeu, Portugal continental encontra-se a uma latitude 

compreendida entre os 36º 58’ N, no cabo de Santa Maria e os 42º 09’ N, na foz do rio Trancoso 

(atingindo uma extensão Norte-Sul de 561 km) e a uma longitude que varia entre os 6º 12’ W 

e os 9º 30’ W, na foz da Ribeira Castro e Cabo da Roca, respetivamente (com uma extensão 

Este-Oeste de 218 km) (Ferreira, 2000). Faz fronteira a Norte e a Este com Espanha, sendo 

limitado a Sul e a Oeste pelo Oceano Atlântico Norte, constituindo uma das três NUTS 

1 de Portugal. 

Uma caraterística que confere significativas particularidades ao clima assenta na própria 

orografia (figura 10).  

Onde predominam áreas de baixa altitude, com mais de 70 % do território abaixo dos 400 m e 

menos de 12 % acima dos 700 m (Ferreira, 2000). Todavia, como mostra a figura acima a 

distribuição do relevo faz-se de forma muito distinta entre o Norte e o Sul do território. A área 

a Norte do Tejo compreende 95,4 % das áreas superiores a 400 m, encontrando-se elevações 

acima dos 1000 m somente a 50 km do mar (Ribeiro, 1987). Podem verificar-se áreas 

expressivas no Norte e Centro do país com altitudes superiores a 1500 m, como são exemplo a 

N
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< 50 

51 – 100 

101 – 200 

201 – 300 

301 – 400 

401 – 500 

501 – 700 

701 – 900 

901 - 1800 

Curvas de nível (m) 

    100 km 50 0 

Figura 10 - Mapa hipsométrico de Portugal continental (adaptado do Atlas do Ambiente Digital por Ferreira, 

2000). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nomenclaturas_de_unidades_territoriais_para_fins_estat%C3%ADsticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nomenclaturas_de_unidades_territoriais_para_fins_estat%C3%ADsticos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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Serra de Gerês e Serra do Larouco, apresentando diversas outras valores superiores a 1100 m, 

como são exemplo a Serra do Marão, Serra do Alvão, Serra do Montemuro e Serra da Arada. 

A geografia de Portugal Continental é dominada por uma mistura de influências atlânticas e 

mediterrâneas, com a primeira a dominar a parte Norte do país e a segunda a parte Sul (Ferreira, 

2000). O clima é particularmente afetado pela proximidade ao oceano Atlântico, uma vez situar-

se na zona de transição entre o anticiclone dos Açores e a zona das depressões subpolares. 

A variação de fatores climáticos como latitude, orografia e proximidade ao oceano induz 

mudanças significativas nos padrões de temperatura, mas, tal como mostra a figura 11, 

sobretudo nos de precipitação (Miranda et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desta forma, a barreira constituída pelas montanhas do Minho, a Cordilheira Central e os 

relevos que se prolongam desta para Sudoeste, provoca as maiores precipitações na vertente 

atlântica das montanhas de Noroeste. Registando estas, a par da Serra de Estrela, precipitações 

entre as mais elevadas da Europa, com valores superiores a 3000 mm/ano (Miranda et al., 2006; 

Portal do Clima, 2018; Ribeiro, 1987). Por sua vez, em diversas zonas do interior do Alentejo, 
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Figura 11 - Mapa da precipitação total em Portugal Continental (adaptado do Atlas do Ambiente Digital, por 

Ferreira, 2000). 
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a precipitação anual acumulada não ultrapassa em média os 500 mm (Miranda et al., 2006; 

Portal do Clima, 2018). Para este dos elevados cumes a precipitação desce para valores da 

ordem dos 1 000 mm a 800 mm, por este motivo a região transmontana é muito mais seca, 

atingindo em alguns vales junto ao Douro valores inferiores a 400 mm, só comparáveis aos 

valores registados no litoral algarvio (Ribeiro, 1987). Este indicador apresenta variações muito 

acentuadas ao longo do ano, o que torna a região vulnerável a eventos meteorológicos extremos 

associados a cenários de secas e cheias (Miranda et al., 2006). 

No que diz respeito às temperaturas (figura 12) estas evoluem em sentido oposto ao da 

precipitação, verificando-se um gradiente Norte-Sul bastante acentuado. 

Geralmente, as zonas costeiras apresentam menor amplitude térmica quando comparadas com 

o interior, ficando este facto a dever-se à ação moderadora do Oceano Atlântico. No interior,

pelo contrário, faz-se sentir de forma sensível um arrefecimento no inverno e um forte 

aquecimento no verão. A altitude provoca um abaixamento térmico, verificando-se nos pontos 

mais altos da serra da Estrela, a temperatura média diária mais baixa. Já as temperaturas médias 

anuais mais elevadas são registadas no interior alentejano (Ferreira, 2000; Portal do Clima, 

2018) . 
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Figura 12 - Mapa da temperatura média diária do ar em Portugal Continental (adaptado do Atlas do Ambiente 

Digital, por Ferreira, 2000). 
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4.3. A Oscilação do Atlântico Norte (NAO) 

A Oscilação do Atlântico Norte, designada por NAO (do inglês North Atlantic Oscillation) é o 

principal modo de variabilidade da pressão ao nível do mar no Norte do Oceano Atlântico 

(IPMA, 2018b). Constituindo uma das principais formas de variabilidade lenta da atmosfera 

que afeta o clima em Portugal (Miranda et al., 2006). 

De acordo com Walker (1924), o índice NAO consiste na diferença de pressão entre os Açores 

e a Islândia. Embora, como constatado através de Osborn (1999) outros autores tenham vindo 

a designar como índice NAO, a diferença de pressão entre Lisboa e Stykkisholmur (Islândia) 

(Hurrell, 1995; Hurrell e Van Loon, 1997) ou entre Gibraltar e Reiquejavique (Islândia) (Jones 

et al., 1997). 

Este evento oscilatório manifesta-se em duas fases distintas, positiva ou negativa (figura 13) 

com consequências bastante diferentes nas condições meteorológicas, sobretudo durante a 

estação de inverno, durante a qual esta adquire especial importância (Mateus e Cunha, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliveira (2017) atesta que os estados de tempo na Península Ibérica e em Portugal bem como 

todos os elementos meteorológicos que os constituem estão intimamente relacionados com a 
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Figura 13 - Fases opostas da NAO: a) Fase positiva; b) Fase negativa (adaptado de IPMA, 2018) 
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fase da NAO (positiva ou negativa). Reafirmando a precipitação como o elemento 

meteorológico com maior dependência da fase do dipolo atmosférico. 

Trigo et al. (2002) referiu o amplo impacto da NAO, que abrange uma multiplicidade de 

elementos climáticos, especialmente a precipitação, a qual tem sido substancialmente 

condicionada por esta, a nível dos quantitativos mensais e particularmente no período invernal 

(novembro a marco) na Península Ibérica. De acordo estes autores, para o caso de Portugal, a 

valores baixos do índice NAO correspondem quantidades de precipitação acima da média, 

enquanto valores elevados desse índice estão associados a quantidades de precipitação abaixo 

da média. 

A figura 14 mostra séries temporais da precipitação mensal para o inverno alargado (meses de 

dezembro, janeiro, fevereiro e março – djfm –), para Portugal continental e do índice NAO. As 

séries foram normalizadas e, a fim de facilitar comparações visuais, o índice NAO foi 

multiplicado por -1. 

Mateus e Cunha (2013) mostraram existir uma relação entre as fases opostas da NAO e as 

manifestações de risco climático no inverno, na cidade de Coimbra entre 1950 e 2010. 

Verificando-se, aquando das fases negativas da NAO, períodos com maiores quantitativos 

pluviométricos, maiores caudais mensais e maior ocorrência de cheias. Do lado oposto, durante 

as fases positivas, registou-se um abaixamento das temperaturas mínimas, maior número de 
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Figura 14 - Índice NAO vs precipitação em djfm em Portugal continental (valores normalizados, índice NAO 

multiplicado por -1 (adaptado de Miranda et al., 2006). 
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dias com temperaturas negativas, em Coimbra, e maior ocorrência de ondas de frio, na região 

Centro, entre 1983 e 2009. 

Com o objetivo de perceber a evolução das tendências climáticas ao longo do tempo em 

Portugal continental, recorreu-se a dados disponibilizados no Portal do Clima. Tal como mostra 

a figura 16, na plataforma são disponibilizados dados relativos a um período histórico (normal 

climatológica 1971-2000), a um futuro próximo (2011-2040), a um futuro intermédio (2041-

2070) e ainda a um futuro longínquo (2071-2100), para diversos cenários climáticos. 

No que respeita ao período histórico, são disponibilizados dados observados provenientes de 

observações nas várias estações meteorológicas e dados simulados obtidos por diversos GCM 

e RCM. Relativamente à cenarização futura, para cada um dos três períodos mencionados estão 

disponíveis dois cenários de emissões diferentes, o RCP 4.5 e o RCP 8.5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

As épocas do ano referenciadas correspondem ao agrupamento dos meses de: 

 dezembro, janeiro e fevereiro, associados à estação do ano inverno – djf; 

 março, abril e maio, associados à estação do ano primavera – mam; 

 junho, julho e agosto, associados à estação do ano verão – jja; 

 setembro, outubro e novembro, associados à estação do ano outono – son. 

 

Período histórico: 

 histórico observado 

ou 

 histórico simulado 

 

Cenário Futuro: 

 RCP 4.5 

ou 

 RCP 8.5 
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Figura 15 - Domínio temporal da série de dados disponibilizados no Portal do Clima. 



4. Alterações climáticas em Portugal continental

61 

4.4.  Período histórico - Climatologia 1971-2000 

Nesta secção efetua-se a caraterização do clima histórico de Portugal continental com base na 

normal climatológica 1971-2000, através de dados fornecidos pelo Portal do Clima. 

Inicialmente são abordados os dados observados para o período em causa, seguindo-se da 

análise dos dados simulados correspondentes. Sendo ainda feita uma comparação entre ambos, 

na tentativa de averiguar a fiabilidade do Ensemble de modelos utilizado. 

4.4.1. Clima histórico observado 

Aqui são apresentados os dados observados relativos à temperatura e precipitação, registados 

nas diversas estações meteorológicas. No entanto, em detrimento da escala fornecida no Portal 

do Clima apresentar por vezes elevada ambiguidade na leitura da mesma, optou-se por fazer 

uma análise qualitativa, não fazendo referência a qualquer valor aquando da análise de imagens 

(mapas). O que deixa de estar em causa quando nos dedicamos à análise de dados simulados, 

onde aí sim, se farão menção aos mesmos. Faz-se ainda, uma breve referência aos dados que 

constam no trabalho de Miranda et al. (2006), relativos à normal climatológica anterior (1961-

1990).  

4.4.1.1. Temperatura 

A figura 16 representa a distribuição das temperaturas médias anuais, mínimas para a estação 

de inverno e máximas para a estação de verão. 

a) b) 

   Legenda 

c) 

Figura 16 - Média da Temperatura: a) média anual; b) mínima para a estação de inverno; c) máxima para a 

estação de verão. Histórico observado para o período 1971-2000 (a partir de Portal do Clima, 2017). 
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Relativamente à temperatura média anual (figura 16a)) os valores máximos verificaram-se em 

várias zonas do Alentejo, nomeadamente em Serpa, Moura e numa extensa área de Mértola (em 

pleno Parque Natural do Vale do Guadiana e numa estreita faixa na zona de fronteira com 

Espanha, que se estende até Monte Gordo, no Algarve). Valores da mesma ordem foram 

também registados um pouco por toda a costa algarvia e em vários pontos do distrito de Castelo 

Branco. Já os valores mais baixos constataram-se na serra da Estrela e em Terras de Bouro, no 

Parque Nacional Peneda-Gerês. Por sua vez, Miranda (2006) refere que entre 1961 e 1990 os 

valores mais elevados se verificaram na costa algarvia e os mais baixos nas zonas mais altas da 

serra da Estrela. 

A figura 16b) mostra a temperatura mínima de inverno. Os valores mais baixos verificaram-se 

mais uma vez nas zonas mais altas da serra da Estrela, e em vários pontos de Bragança no 

Nordeste transmontano, nomeadamente no Parque Natural de Montesinho. Os valores mais 

elevados da temperatura mínima encontram-se na costa algarvia, na zona de Sines e em pontos 

específicos na região de Lisboa. No que concerne à normal climatológica anterior, os valores 

mínimos correspondem à parte mais alta da serra da Estrela e certas zonas da região interior 

Norte e Centro. Com a costa Sul e a Península de Setúbal a apresentarem os valores mais 

elevados. 

No que respeita à temperatura máxima de verão, a figura 16c) apresenta os valores mais 

elevados na zona de Moura, Campo Maior e Elvas e Idanha-a-Nova (Castelo Branco), sendo 

ainda notórios valores elevados em vastas áreas do interior transmontano. Os valores mais 

baixos foram sentidos ao longo de toda a faixa costeira, várias zonas do interior Norte e Centro 

e ainda marcadamente na zona da serra da Estrela. Aqui, torna-se notório o elevado gradiente 

interior-litoral durante a estação de verão. Relativamente ao período 1961-1990, os valores mais 

elevados foram observados em diversas zonas do interior Centro e Sul, nomeadamente em 

Castelo Branco e Mourão-Amareleja, sendo ainda marcadamente elevadas na zona de Trás-os-

Montes. Os valores mais baixos correspondem mais uma vez à serra da Estrela. 

A figura 17 retrata a evolução da temperatura, média anual, mínima de inverno e máxima de 

verão ao longo da normal climatológica 1971-2000. A partir da sua análise, rapidamente se 

conclui uma tendência no aumento mas mesmas. Esse aumento revela ser mais pronunciado 

quando nos referimos à temperatura máxima de verão, com uma tendência que se aproxima dos 

0,68 ºC por década. Já no que respeita à temperatura média anual e mínima de inverno, estas 



4. Alterações climáticas em Portugal continental

63 

mostraram também uma tendência de aumento, ainda que menos pronunciado, sendo 0,54 ºC 

para a primeira e 0,36 ºC para a segunda. 

É de realçar o facto destas tendências adquirem particular importância quando se chegam a 

valores que correspondem respetivamente a 2,0 ºC, 1,6 ºC e 1,1 ºC, ao fim dos 30 anos. 

4.4.1.2. Precipitação 

A figura 18 mostra a precipitação média anual acumulada. Tal como se constata através da sua 

análise, esta apresenta uma variação espacial bastante significativa. Os valores mais elevados 

são encontrados na região do Minho, marcadamente na zona do Parque Nacional Peneda-Gerês, 

o que vai de encontro ao referido por Miranda (2006), ao indicar valores da ordem dos 3000

mm para esta zona. Verificando-se ainda zonas com precipitações significativas, 

nomeadamente na serra da Estrela, serra do Montemuro e Serra da Arada. 

Relativamente aos valores mais baixos, estes são observados numa vasta área que vai do alto 

ao baixo Alentejo (interior), em locais como Elvas, Campo Maior, Alandroal, Mourão, Moura, 

Beja, Mértola e Ferreira do Alentejo. Valores da mesma ordem são encontrados numa zona da 

Beira Interior, que se estende desde Mirandela até à Guarda, abarcando uma extensa área na 

zona de Vila Nova de Foz Côa. E ainda em Idanha-a-Nova. 
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Figura 17 - Evolução da média da temperatura ao longo dos 30 anos. Histórico observado para o período 

1971 a 2000 (a partir de Portal do Clima, 2017). 
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Relativamente à normal climatológica anterior, Miranda et al.,(2006) afirma que os valores 

mais elevados se observaram igualmente no Minho. Ocorrendo os mais baixos numa região 

restrita da Beira Interior (a Sul do Douro) e mais extensivamente no interior do Alentejo. 

A figura 19 mostra a distribuição da precipitação pelas quatro estações do ano. A estação mais 

chuvosa é naturalmente o inverno (figura 19a)), com o outono a apresentar maior quantidade 

de precipitação comparativamente à primavera (figuras 19b e 19d)), mais notoriamente nas 

zonas do Minho e do interior Norte, Centro e Centro-Sul. 

Relativamente à estação de outono (figura 19d)) parece ter-se observado uma amplificação das 

zonas de baixa ocorrência de precipitação, relativamente à normal climatológica anterior. 

A figura 19c) evidencia que a estação de verão apresenta valores da mesma ordem para toda a 

região Sul e Centro-Sul o que foi igualmente constatado na normal climatológica anterior. No 

entanto, no período 1971-2000 parece ter-se registado uma diminuição da precipitação na 

região da Beira Interior a Sul do Douro. Permanecendo o padrão da distribuição da precipitação 

relativamente idêntico para as restantes regiões do território. 

 

Legenda 

Figura 18 - Precipitação média anual acumulada. Histórico observado para o período 1971 a 2000 (a partir 

de Portal do Clima, 2017). 
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A evolução da precipitação para as quatro estações do ano, ao longo dos 30 anos que constituem 

a normal climatológica, está representada na figura 20. Constata-se que todas as estações, à 

exceção do outono, apresentaram uma tendência de diminuição. No entanto, esta diminuição 

não se mostra significativa para as estações de primavera e verão. Sendo de aproximadamente 

-150 mm/30 anos para o inverno. Relativamente à estação de outono, parece ter ocorrido uma

tendência ligeiramente positiva para esta estação, com +114 mm/30 anos. 

a) b) 

c) d) 

Legenda 

Figura 19 - Precipitação média sazonal acumulada: a) estação de inverno; b) estação de primavera; c) estação 

de verão; d) estação de outono. Histórico observado para o período 1971 a 2000 (a partir do Portal do Clima, 

2017). 
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4.4.2. Clima histórico simulado 

Nesta secção apresentam-se os dados climáticos simulados relativos à temperatura, precipitação 

e intensidade do vento para os vários pontos de Portugal continental. Os dados simulados, 

disponíveis no Portal do Clima, são provenientes de um Ensemble de modelos, anteriormente 

referidos. Procedendo-se ainda, sempre que possível, à comparação com os dados fornecidos 

por Miranda (2006), relativos à normal climatológica anterior (1961-1990). 

 

4.4.2.1. Temperatura 

No que diz respeito à figura 21a), relativa à temperatura média anual, os valores mais baixos, 

7,9 ºC, são identificados em Montalegre, seguindo-se a zona de Manteigas, na serra da Estrela, 

com 9,1 ºC. Já os valores mais elevados correspondem a Faro (17,1 ºC), com valores superiores 

a 16 ºC em vários pontos do Alentejo. De acordo com Miranda (2006), relativamente à normal 

climatológica 1961-1990, os valores da temperatura média anual variaram entre máximos de 

18 ºC e mínimos de 7 ºC para a costa algarvia e as zonas altas da serra da Estrela, 

respetivamente. Fornecendo desta forma o Ensemble, indicação de um significativo aumento 

para locais onde anteriormente se registavam os valores mais baixos. 
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Figura 20 - Evolução da precipitação sazonal ao longo dos 30 anos. Histórico observado para o período 1971-

2000 (a partir de Portal do Clima, 2017). 
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Relativamente à figura 21b), temperatura mínima para a estação de inverno, o Ensemble indica 

os valores mais baixos, de -1,4 ºC na zona de França, em Bragança e 1,1 ºC na serra da Estrela. 

Por sua vez, os valores mais elevados desta variável climática correspondem a 11,7 ºC, em 

Sagres, apresentando vários pontos ao longo da zona costeira, valores superiores a 9,0 ºC. De 

1961 a 1990, os valores da temperatura mínima para a estação de inverno variaram entre 

mínimos inferiores a 0 ºC na parte mais alta da serra da Estrela e inferiores a 2 ºC em certas 

zonas do interior Norte e Centro e máximos de aproximadamente 10 ºC na costa Sul e Península 

de Setúbal. 

Para a temperatura máxima de verão (figura 21c)), verificam-se valores de 31,6 ºC em Moura, 

31,2 ºC em Campo Maior, sendo que em extensas áreas do interior alentejano se constatam 

valores superiores a 30 ºC. Também na zona de Castelo Branco, uma vasta área indica valores 

da ordem dos 30 ºC. É ainda de referir valores superiores a 26 ºC a Sul do Douro, na zona de 

Vila Nova de Foz Côa. Os valores mais baixos, a rondarem os 20 º C, encontram-se em vários 

pontos ao longo de toda a faixa costeira e menos notoriamente em pontos específicos do interior 

Norte e Centro. Atendendo à normal climatológica anterior, verificaram-se valores entre 16 ºC 

e 18 ºC, na serra da Estrela e valores superiores a 32 ºC, em zonas do interior Centro e Sul, 

nomeadamente em Castelo Branco e na região de Mourão-Amareleja. Com valores superiores 

a 30 ºC na zona de Trás-os-Montes, no interior Norte. 

Legenda 

a) b) c) 

Figura 21 - Média da Temperatura: (a) média anual; (b) mínima estação de inverno; (c) máxima estação de 

verão. Histórico simulado para o período 1971-2000 (a partir de Portal do Clima, 2017). 
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4.4.2.2. Precipitação 

No caso da precipitação média anual acumulada, figura 22, o Ensemble indica valores máximos 

de 3807 mm numa zona do Gerês, sendo ainda notórias zonas do interior Norte e Centro com 

valores superiores a 2500 mm, como são exemplo a zona da serra do Montemuro e Arada e a 

serra da Estrela. 

Os valores mais baixos correspondem 369 mm em Mértola, apresentando uma parte 

significativa do interior alentejano valores inferiores a 500 mm. Valores igualmente constatados 

em Elvas. 

O histórico simulado da precipitação média acumulada para cada uma das estações do ano é 

mostrado na figura 23. Para o inverno, figura 23a), são indicados valores da ordem dos 1400 

mm em vários pontos do parque Nacional da Penda-Gerês e valores superiores a 1000 mm em 

zonas como a serra do Montemuro e serra da Arada. Valores ligeiramente inferior, a rondarem 

os 900 mm, são encontrados na zona do Parque Natural do Alvão e serra do Marão. Já numa 

estrita área do interior alentejano, os valores no inverno, não vão além dos 200 mm. 

No que respeita à estação de primavera (figura 23b)), uma das mais importantes a nível 

hidrológico, constatam-se valores entre os 800 mm e os 1000 mm no Gerês e valores não 

superiores a 800 mm na serra da Estrela. As menores quantidades de precipitação constatam-se 

Legenda 

Figura 22 - Precipitação média anual acumulada. Histórico simulado para o período 1971 a 2000 (a partir de 

Portal do Clima, 2017). 
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mais uma vez no Alentejo, onde vários pontos não atingem os 100 mm, não ultrapassando o 

Algarve valores de 150 mm. 

Relativamente à estação menos chuvosa, o verão (figura 23c)), o Ensemble indica valores de 

12,4 mm na zona de Alvor, no Algarve, não indo além dos 17 mm na costa Sul algarvia. Os 

valores mais elevados (250 mm) correspondem à serra da Estrela e Gerês (240 mm). Valores 

de 175 mm ocorrem na serra do Montemuro e Arada, com valores de 190 mm a constatarem-

se na zona de Vila Real. 

Como retratado na figura 23d), para a estação de outono, é mais uma vez no Minho onde se 

constatam os valores mais elevados, não sendo, no entanto, ultrapassados os 1000 mm em 

qualquer ponto. Os valores mais baixos correspondem a pontos no interior alentejano (106,9 

mm). 

a) b) 

c) d) 

Legenda 

Figura 23 - Precipitação média sazonal acumulada: a) Estação de inverno; b) Estação de primavera; c) 

Estação de verão; d) Estação de outono. Histórico simulado para o período 1971 a 2000 (a partir do Portal 

do Clima, 2017). 
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Relativamente à normal climatológica anterior, Miranda (2006) revela apenas que 42% da 

precipitação ocorreu no inverno, 6 % no verão e 52% no outono e primavera. Apresentando a 

distribuição interanual da mesma grande variabilidade, o que se continua a verificar nos dados 

na normal climatológica seguinte. 

 

4.4.2.3. Intensidade do vento média a 30 metros 

A figura 24 fornece informação acerca da intensidade do vento média anual a 30 metros de 

altura. O Ensemble mostra que os valores mais elevados, a variar entre os 6 - 7 m/s, se situam 

junto ao litoral, com grande parte do interior Sul a rondar os 4 - 5 m/s. As menores velocidades 

(3 - 4 m/s) correspondem sobretudo a zonas do interior Norte e Centro Salientando-se, no 

entanto, valores superiores numa ampla zona, nomeadamente, valores da ordem dos 4,5 m/s na 

serra do Montemuro e Arada e valores superiores a 4 m/s na zona de Vila Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 25 mostra a evolução da intensidade do vento média anual a 30 metros, ao longo dos 

30 anos da normal climatológica, bem como o percentil 90 e percentil 10. Constatando-se 

rapidamente através da análise da mesma, não existir qualquer tendência de aumento ou 

diminuição nesse período. 

Legenda 

Figura 24 - Intensidade do vento média anual a 30 metros. Histórico simulado para o período 1971 a 2000 (a 

partir de Portal do Clima, 2017). 



4. Alterações climáticas em Portugal continental

71 

Relativamente à intensidade do vento média a 30 metros para a estação de inverno, figura 26, 

os valores mais elevados são mais uma vez verificados em zonas do litoral, onde vários pontos 

atingem os 8 m/s, como é exemplo Sagres e outros a excederem os 7 m/s, como o que ocorre 

em Vila Praia de Âncora (Viana do Castelo) e Faro. Valores superiores a 6 m/s ocorrem, para 

além de em vastas áreas na zona costeira, no Parque Nacional Peneda Gerês. É ainda de referir 

valores superiores a 5 m/s em vários pontos do interior Norte e Centro, como na serra da Estrela, 

zona Norte e Oeste do distrito de Viseu e Vila Pouca de Aguiar, distrito de Vila Real. 

Valores mais baixos, a variar entre os 3 m/s e os 4 m/s, fazem-se sentir em extensas áreas, 

sobretudo no interior. 

Legenda 
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Figura 25 - Evolução da intensidade do vento média anual a 30 m, ao longo dos 30 anos. Histórico simulado 

para o período 1971 a 2000 (a partir de Portal do Clima, 2017). 

Figura 26 - Intensidade do vento média de inverno a 30 metros. Histórico simulado para o período 1971 a 

2000 (a partir de Portal do Clima, 2017). 
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No que respeita à intensidade do vento média de inverno (figura 27) parece haver uma ligeira 

tendência no sentido da diminuição ao longo dos 30 anos. No entanto, esse valor não se revela 

significativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 28 mostra a distribuição dos valores relativos à intensidade do vento no período 

correspondente ao longo dos 12 meses do ano. Variando estes entre 4,5 m/s e 3,9 m/s, 

constatados para o mês de abril e outubro, respetivamente. 
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Figura 27 - Evolução da intensidade do vento média para a estação de inverno a 30 m, ao longo dos 30 anos. 

Histórico simulado para o período 1971 a 2000 (a partir de Portal do Clima, 2017). 

Figura 28 - Distribuição mensal da intensidade do vento média a 30 m. Histórico simulado para o período 

1971 a 2000 (a partir de Portal do Clima, 2017). 
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4.4.3. Clima atual observado Vs. Clima atual simulado 

Uma boa forma de averiguar a fiabilidade dos modelos utilizados consiste na comparação entre 

os dados observados e aqueles que por estes foram simulados. Desta forma, nesta secção 

procede-se à comparação entre a simulação de controlo e respetiva normal climática observada. 

4.4.3.1. Temperatura 

Dedicando alguma atenção à comparação entre os resultados observados e os obtidos com 

recurso ao Ensemble de modelos climáticos para a variável climática temperatura, figura 29, 

rapidamente se percebe que este parece simular relativamente bem o que foi registado no 

período correspondente. 

a) b) c) 

d) e) f) 

Legenda 

Figura 29 - Histórico observado da temperatura: (a) média anual; (b) mínima estação de inverno (djf); (c) 

máxima estação de verão (jja). Histórico simulado da temperatura: (d) média anual; (e) mínima estação de 

inverno (djf); (f) máxima estação de verão (jja). Para o período 1971-2000 (a partir de Portal do Clima, 2017). 
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No que respeita ao caso da temperatura média anual (figura 29a) e 29d)) a principal ilação que 

se tira da análise das figuras é que o Ensemble parece subestimar os valores na zona do interior 

alentejano e grande parte da costa algarvia. 

Relativamente às figuras 29b) e 29e), temperatura mínima de inverno, o Ensemble parece mais 

uma vez fornecer dados bastante fiáveis, aparecendo o interior Centro e Sul como as regiões 

onde o modelo tem maior dificuldade em reproduzir os dados observados. 

É no caso da temperatura máxima de verão (figuras 29c) 29f)) que o modelo parece apresentar 

maior dificuldade na simulação dos resultados um pouco por todo o território. Sendo de realçar 

uma clara sobrestimação na zona da serra da Estrela. Todavia, pode afirmar-se que o modelo 

representa com elevado grau de fiabilidade qualquer uma das variáveis apresentadas. 

A figura 30 representa a temperatura média anual observada (a azul) e simulada (a laranja), 

constatando-se uma discrepância de cerca de 1,0 ºC. 
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Figura 30 - Temperatura média anual observada vs temperatura média anual simulada, ao longo dos 30 anos 

da normal climatológica. A partir do Portal do Clima, 2017). 
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4.4.3.2. Precipitação 

Na simulação da variável precipitação média anual acumulada os resultados apresentados pelo 

Ensemble parecem reproduzir muito satisfatoriamente os dados observados. Sendo claramente 

percetíveis na figura 31b), as regiões de diferentes classes de precipitação, identificadas na 

secção 4.2, uma vez encontrando-se estas bastante bem definidas. Sendo o caso da região do 

Minho, aquele onde se evidencia maior problema na representação, observando-se uma ligeira 

sobrestimação deste parâmetro.  

O mesmo se constata aquando da análise das imagens comparativas para a precipitação média 

acumulada para cada uma das estações do ano (figura 32). 

De realçar o facto da sobrestimação no caso da precipitação de inverno, mais uma vez na região 

do Minho (figura 32a) e 32e)) e também em vários pontos da região Norte e Centro e extensas 

zonas do interior alentejano, para a estação de primavera (figura 32b) e 32f)). No caso da 

estação de verão, figura 32c) e 32g), o Ensemble fornece excelentes resultados, indo quase 

totalmente de encontro ao que foi observado. O mesmo se constata pela análise das figuras 32d) 

e 32h), para a estação de outono. 

Legenda 

a) b) 

Figura 31 - Precipitação média anual acumulada para o período 1971 a 2000: (a) Histórico observado; (b) 

histórico simulado (a partir de Portal do Clima, 2017). 
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No entanto, tal como evidencia a figura 33, o Ensemble parece ter maior dificuldade no que 

respeita à simulação da precipitação média anual para cada um dos 30 anos. 
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Figura 33 - Precipitação média anual acumulada observada vs precipitação média anual acumulada simulada, 

longo dos 30 anos da normal climatológica. A partir do Portal do Clima, 2017). 

Figura 32 - Precipitação média sazonal acumulada para o período 1971 a 2000. Histórico observado: a) 

Estação de inverno; b) Estação de primavera; c) Estação de verão; d) Estação de outono. Histórico simulado: 

e) Estação de inverno; f) Estação de primavera; g) Estação de verão; h) Estação de outono (a partir do Portal 

do Clima, 2017). 
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4.5. Clima futuro – cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 

O aumento sem precedentes da concentração dos GEE na atmosfera e a incerteza na respetiva 

evolução levaram o IPCC a desenvolver um leque de cenários de emissões (que servem como 

entrada para modelos climáticos) para o período futuro. Fundamentando-se estes em 

pressupostos demográficos, económicos, tecnológicos e sociais, os designados cenários SRES 

(Special Reports on Emission Scenarios) (Aguiar, 2006; Miranda et al., 2006). Estes cenários 

de emissões vieram substituir os cenários IS92, igualmente desenvolvidos pelo IPCC (IPCC, 

2001), e amplamente utilizados na primeira fase do projeto SIAM. 

A geração de cenários SRES, genericamente dividida em quatro famílias (A1, A2, B1 e B2) 

(Aguiar, 2006), foi aquela utilizada até à elaboração do 4º relatório de avaliação do IPCC - AR4 

-, inclusive. Até aqui, os cenários de emissões eram desenvolvidos e aplicados sequencialmente 

numa cadeia linear causal que abarcava fatores socioeconómicos influenciadores das emissões 

de GEE para a atmosfera, processos climáticos e impactos. Devido à morosidade do processo, 

e visando a diminuição do tempo entre o desenvolvimento de cenários de emissões e a utilização 

dos respetivos cenários climáticos em estudos de impacto, foi desenvolvida uma metodologia 

apontada de “produção paralela” (Bernardino e Santo, 2015). É precisamente nesta sequência 

que surge a metodologia utilizada na definição dos cenários conducentes aos resultados 

publicados no AR5, o mais recente relatório do IPCC, e amplamente exposta no trabalho de 

Moss et al., (2010). 

É importante salientar que a cada uma destas trajetórias de forçamento radiativo não está 

associado um único cenário socioeconómico, mas pelo contrário, pode resultar de combinações 

de diferentes cenários económicos, tecnológicos, demográficos e institucionais, que podem 

inclusivamente ter em consideração medidas de mitigação às alterações climáticas (Bernardino 

e Santo, 2015), o que não se verificava aquando da geração de famílias de cenários de emissões 

anteriores (Aguiar, 2006). 

A partir dos vários cenários de emissões disponíveis na literatura, a comunidade científica 

identificou os cenários RCP’s (do inglês Representative Concentration Pathways) como 

trajetórias plausíveis capazes de levar a uma evolução do forçamento radiativo até a um 

determinado nível no fim do século XXI. Não sendo os cenários RCP necessariamente mais 

capazes de representar desenvolvimentos futuros do que os cenários SRES (Cubasch et al., 

2013). 
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Esta nova geração de cenários RCP intitula-se como” trajetórias”, visando enfatizar que estes 

não constituem cenários definitivos, mas sim, conjuntos internamente consistentes de projeções 

de forçamento relacionadas com a evolução temporal, podendo vir a ocorrer com recurso a mais 

de que um cenário socioeconómico. 

Esta nova metodologia paralela iniciou-se com a definição de quatro RCP’s, nomeadamente o 

RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 e RCP 8.5, em que cada um deles corresponde a uma evolução 

temporal de forçamento radiativo especifica (ver quadro 6). 

Quadro 6 - Família de Cenários RCP (adaptado de Moss et al., 2010). 

Nome Forçamento radiativo Concentração (ppmv) Trajetória 

RCP 2.6 
Pico em ~ 3 W.m-2 antes de 

2100, declinando 

posteriormente 

Pico em ~ 490 CO2 equiv. 

antes de 2100, declinando 

posteriormente 

Pico e declínio 

RCP 4.5 
~ 4.5 W.m-2, até 

estabilizar após 2100 

~ 650 CO2 equiv., até 

estabilizar após 2100 

Estabilização sem 

ultrapassar o 

limite 

RCP 6.0 
~ 6 W.m-2, até estabilizar 

após 2100 

~ 850 CO2 equiv., até 

estabilizar após 2100 

Estabilização sem 

ultrapassar o limite 

RCP 8.5 
> 8.5 W.m-2 em 2100 > 1,370 CO2 equiv., em

2100

Aumento 

Foram estes os quatro cenários RCP usados na 5ª fase do projeto de intercomparação de 

modelos acoplados - CMIP5 - e que levam a valores de forçamento radiativo que abrangem 

uma gama mais abrangente que os três cenários SRES, usados no CMIP3 (Cubasch et al., 2013). 

Como se constata através da análise da figura 34, o cenário RCP 4.5 está próximo do cenário 

SRES B1, o cenário RCP 6.0 está próximo do cenário IS92a até 2100 (e do cenário SRES A1B 

após esse período), e o cenário RCP 8.5 é um pouco mais elevado do que o cenário A2 em 

2100. Relativamente ao cenário RCP 2.6, constata-se ser menor do que qualquer um dos 

cenários SRES. 
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A fim de efetuar uma comparação entre os dados simulados para o final do século XXI, 

fornecidos pelo Portal do Clima (cenários RCP 4.5 e RCP 8.5) e os apresentados no trabalho 

de Miranda et al., (2006) para o mesmo período (cenário SRES A2, SRES B2 e IS92a), tem-se 

especial interesse na obtenção de uma equivalência entre estes. Desta forma, assume-se que o 

cenário RCP 8.5 equivale ao cenário SRES A2 (Cubasch et al., 2013), não se tornando 

exequível efetuar uma comparação entre o cenário RCP 4.5 e qualquer dado do trabalho de 

Miranda et al., (2006), uma vez não existir correspondência possível. Fazendo-se, no entanto, 

referência aos valores associados aos restantes cenários. 

Numa tentativa de interpretação da evolução do clima ao longo do século XXI, procede-se 

seguidamente à apresentação de diversos cenários climáticos para um período intermédio 

(2041-2070) e para o final do século (2071-2100). Sendo que, para cada um dos períodos 

referidos, dois cenários são abordados, o RCP 4.5 e o RCP 8.5. 

É ainda crucial fazer referência ao facto dos resultados expostos ao longo da presente secção 

serem apresentados em termos de anomalia, sendo esta relativa ao período de controlo (1971-

2000). 

RCP 2.6 

RCP 4.5 

RCP 6.0 

RCP 8.5 
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Figura 34 - Forçamento radiativo antropogénico total (W. m – 2) - histórico - e - projetado - entre 1950 e 2100, 

em relação ao período pré-industrial (1765) (adaptado de (Cubasch et al., 2013). 
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4.5.1. Temperatura 

A figura 35 mostra a anomalia (em relação ao período 1971-2000) da temperatura média anual, 

máxima de verão e mínima de inverno, ao longo do presente século, para os dois cenários de 

emissões. 

Como se depreende da observação da figura 35a) a 35e), a temperatura média anual vai sofrendo 

um aumento significativo, especialmente no final do século num cenário de emissões mais 

gravoso. Relativamente ao período 2041-2070, para o cenário RCP 4.5 são evidenciados valores 

de +1,0 ºC em Sagres, chegando aos +1,7 ºC em Idanha-a-Nova (Castelo Branco), já para o 

cenário RCP 8.5 constatam-se valores entre +1,4 ºC em Sagres e +2,3 ºC no distrito de Castelo 

Branco, Elvas, Campo Maior, Mourão e Mora. Para o final do século (2071-2100) as anomalias 

variarão eventualmente entre +1,3 ºC em Sagres e +2 ºC em Idanha-a-Nova, Moura e Mourão, 

no caso do cenário RCP 4.5 e entre +2,6 ºC em Sagres, Sintra e na Terrugem, e +4,1 ºC em 

Idanha-a-Nova, com valores da mesma ordem no interior alentejano, para o cenário RCP 8.5. 

Sendo notório um forte gradiente litoral-interior. 

Relativamente à temperatura máxima de verão, figura 35e) a 35j), o caso parece ser ainda mais 

preocupante, com os valores referentes ao período 2041-2071 a variarem entre +1,0 ºC na zona 

de Sagres e +2,4 ºC a cobrir uma parte considerável da região interior Norte e Centro no cenário 

RCP 4.5, e +1,4 ºC em Sagres (com valores da mesma ordem um pouco por toda a costa) e +3,3 

ºC em vários pontos entre a Guarda e Castelo Branco, no cenário RCP 8.5. No futuro longínquo 

(período 2071-2100), os valores variam entre +1,3 º C em Sagres e valores da ordem dos +2,8 

ºC no interior Norte e Centro para o cenário menos gravoso, intensificam-se significativamente 

no período mais gravoso, entre +2,6 ºC em Sagres e outros pontos da costa litoral e valores 

superiores a 5,5 ºC em praticamente toda a região interior Norte e Centro, chegando alguns 

pontos a registar anomalias de + 5,9 ºC. À semelhança do que se sucede no caso da temperatura 

média anual, também no caso da temperatura máxima de verão, e sobretudo nesta, é notório um 

elevado gradiente interior-litoral, situação caraterística da época estival. 

A evolução da temperatura mínima de inverno, representada na figura 35k) a 35o), mostra para 

o período de 2071-2100, perante um cenário de emissões RCP 4.5, anomalias da mesma ordem 

um pouco por todo o território, variando entre +0,8 ºC em Sagres e + ºC 1,1 em várias zonas do 

interior, já perante um cenário de emissões mais gravoso os valores aumentam, variando entre 

+1,3 ºC em vários pontos da costa, + 1,4 ºC na região Norte, + 1,5 ºC na região Centro e +1,6 
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ºC na região Sul. Sendo esperado no final do século valores entre +1,2 ºC em vários pontos da 

costa e +1,4 ºC em Idanha-a-Nova, Campo Maior, Elvas, Évora e Beja para o cenário menos 

gravoso. Para o cenário mais gravoso as anomalias são da ordem dos +2,4 ºC em vários pontos 

da costa e +2,8 ºC no interior alentejano Sul, registando-se valores de +2,5 ºC numa vasta região 

do interior Norte e Centro. 

Perante os dados evidenciados acima, pode já inferir-se a diferença de valores entre um cenário 

mais e menos gravoso (onde a diferença chega a ser superior a +2.7 ºC, para o caso da 

temperatura máxima de verão figura 35h) e 35j) e a consequente importância do 

desenvolvimento de políticas de adaptação, e sobretudo de mitigação, à mudança climática. 

4.5.2. Precipitação 

Tal como se procedeu na secção anterior para o caso da temperatura, abordamos agora o caso 

da variável climática precipitação, apresentada na figura 36. 

A precipitação média acumulada anual (figura 36a) a 36e)) para o período 2041-2070 no cenário 

RCP 4.5 parece sofrer uma diminuição por todo o território, variando entre máximos de -256,7 

mm na zona do Minho e mínimos de -19,4 mm na região de Castelo Branco, apresentando 

diversas pontos da região Norte e Centro valores da ordem dos -220 mm. Já num cenário mais 

gravoso a diminuição vai desde -296,3 mm na serra da Estrela e -268,7 mm no Minho, 

constatando-se valores inferiores a -200 mm em pontos da zona Centro e a valores de -23,4 mm 

em Vila Nova de Foz Côa. Para o final do século, de 2071 a 2100, para o cenário menos gravoso, 

os valores situam-se entre -273,1 mm no Minho e -9,2 mm em Alfândega da Fé. Em relação ao 

cenário RCP 8.5 a maior diminuição far-se-á sentir na zona da serra da Estrela, com -554,7 mm 

e zona do Minho com -488,2 mm, apresentando vários pontos da região Norte e Centro valores 

da ordem de a -300 mm a -450 mm. As menores diminuições situam-se em Alfandega da Fé, 

com valores de -50,4 mm. 

A precipitação média acumulada para a estação de primavera, uma das mais importantes em 

termos hidrológicos (figura 36f) a 36j)), parece igualmente sofrer uma diminuição ao longo do 

século, em qualquer ponto do território e para cada um dos cenários considerados. Variando, 

para o cenário RCP 4.5 no período 2041-2070 de valores da ordem dos -130 mm no Minho e 

serra da Estrela, a -13,3 mm em Vila Nova de Foz Côa.  
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a) b) c) e) 

f) g) h) i) j) 

l) n) m) 

d) 

Média anual 

Histórico observado (30 anos) 

Máxima de verão 

o) 

RCP 4.5 (anomalia) RCP 8.5 (anomalia) 
1971-2000 2041-2070 2071-2100 

Mínima de 

inverno 

2041-2070 2071-2100 

k) 

Legenda 

Média 30 anos Anomalia 

Figura 35 - Temperatura média anual: (a) histórico simulado 1971-2000; (b) cenário RCP 4.5 2041-2070 (anomalia); (c) cenário RCP 4.5 2071-2100 (anomalia); (d) cenário 

RCP 8.5 2041-2070 (anomalia); (e) cenário RCP 8.5 2071-2100 (anomalia). Temperatura máxima da estação de verão: (f) histórico simulado 1971-2000; (g) cenário RCP 

4.5 2041-2070 (anomalia); (h) cenário RCP 4.5 2071-2100 (anomalia); (i) cenário RCP 8.5 2041-2070 (anomalia); (j) cenário RCP 8.5 2071-2100 (anomalia).Temperatura 

mínima da estação de inverno: (k) histórico simulado 1971-2000; (l) cenário RCP 4.5 2041-2070 (anomalia); (m) cenário RCP 4.5 2071-2100 (anomalia); (n) cenário RCP 

8.5 2041-2070 (anomalia); (o) cenário RCP 8.5 2071-2100 (anomalia). A partir do Portal do Clima, 2017. 
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Já para o cenário RCP 8.5 a situação agrava-se passando de -167,7 mm na serra da Estrela e -

155,7 mm no Minho, constatando-se -17,7 mm a Sul de Vila Nova de Foz Côa. Para o final do 

século, no cenário menos gravoso verificam-se valores da ordem dos -140 mm no Minho e serra 

da Estrela, estando as menores diminuições associadas mais uma vez a Sul de Vila Nova de 

Foz Côa, com -15,3 mm. Relativamente ao cenário mais gravoso, os valores passam para 

aproximadamente -210 mm no Minho e serra da Estrela e -26,3 mm em Vila Nova de Foz Côa. 

No que concerne à precipitação média acumulada para a estação de inverno, representada na 

figura 36k) a 36o), a situação parece inverter-se, apresentando uma tendência de aumento em 

quase todos os pontos de Portugal continental. No período 2041-2070 o cenário RCP 4.5 dá 

indicação de valores de +68,8 mm no Minho e +62,6 mm a Oeste do distrito de Viseu, sendo 

esperadas diminuições pouco significativas na zona do Algarve. Num cenário RCP 8.5 passa-

se para valores de +123,3 mm no Minho e cerca de +89 mm na zona de Sever do Vouga, distrito 

de Aveiro. No entanto, a esta variável vê a sua diminuição ser agravada no Algarve, onde as 

perdas devem rondar os -30 mm. Para o final do século, o cenário RCP 4.5 indica valores de 

+109,6 mm no Minho e +98,7 mm na zona Oeste do distrito de Viseu, registando-se perdas não

significativas em pontos específicos da costa algarvia. Para o cenário RCP 8.5 os valores 

passam a +94,9 mm no Minho e valores da ordem dos -50 mm no Algarve. 

4.5.3. Intensidade média do vento a 30 metros 

A figura 37 mostra a evolução da intensidade do vento média medida a 30 metros de altura 

anual e sazonal para a estação de inverno. 

Em relação à média anual, exposta nas figuras 37a) a 37e), parece haver uma ligeira diminuição 

para todo o território, o que se verificará apenas no final do século e para um cenário de 

emissões mais gravoso. 

Desta forma, para o período de 2041 a 2070, num cenário RCP 4.5 constate-se não haver 

qualquer alteração em grande parte do país, registando-se aumentos de +0,1 m/s em vários 

pontos da zona costeira, na zona do Minho e numa faixa do Centro-Norte, abrangendo a zona 

da serra do Montemuro, serra da Arada, serra do marão e serra do Alvão. Quando passamos 

para um cenário mais gravoso, as alterações são praticamente inexistentes, havendo apenas a 

possibilidade da zona de Évora vir a sofrer um ligeiro aumento.  
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a) b) c) d) e) 

f) g) h) i) j) 

k) l) m) n) o) 

Legenda 

Média 30 anos Anomalia 

Média 

acumulada 

anual 

Média 

acumulada de 

primavera 

Média 

acumulada de 

inverno 

Histórico observado (30 anos) RCP 4.5 (anomalia) RCP 8.5 (anomalia) 

1971-2000 2041-2070 2071-2100 2041-2070 2071-2100 

Figura 36 - Precipitação média acumulada anual: (a) histórico simulado 1971-2000; (b) cenário RCP 4.5 2041-2070 (anomalia); (c) cenário RCP 4.5 2071-2100 (anomalia); 

(d) cenário RCP 8.5 2041-2070 (anomalia); (e) cenário RCP 8.5 2071-2100 (anomalia). Precipitação média acumulada estação de primavera: (f) histórico simulado 1971-

2000; (g) cenário RCP 4.5 2041-2070 (anomalia); (h) cenário RCP 4.5 2071-2100 (anomalia); (i) cenário RCP 8.5 2041-2070 (anomalia); (j) cenário RCP 8.5 2071-2100 

(anomalia). Precipitação média acumulada estação de inverno: (k) histórico simulado 1971-2000; (l) cenário RCP 4.5 2041-2070 (anomalia); (m) cenário RCP 4.5 2071-

2100 (anomalia); (n) cenário RCP 8.5 2041-2070 (anomalia); (o) cenário RCP 8.5 2071-2100 (anomalia). A partir do Portal do Clima, 2017.
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Quando nos debruçamos sobre o final do século, de 2071 a 2100, a única diferença constatada 

entre os cenários RCP 4.5 passa a ser a extensão para Norte da faixa referida anteriormente, 

cobrindo a velocidade de 0,1 m/s uma região mais alargada. O caso é diferente tratando-se de 

um cenário RCP 8.5, onde praticamente todo o território sofre um aumento de +0,1 m/s, sendo 

identificadas zonas onde esse valor é mais elevado, como é exemplo a zona Norte do distrito 

de Viseu, a zona do Porto e Minho (0,2 m/s). 

Quando nos referimos à figura 37f) a 37j), refentes à média para a estação de inverno, verifica-

mos que para o período 2041-2070 as alteração são pouco notórias fazendo-se apenas sentir na 

zona da serra da Estrela e serra da Malcata, no caso do cenário RCP 4.5 e serra da Estrela e 

Pinhel quando falamos num cenário RCP 8.5, sendo em todas as situações igual a +0,1 m/s. No 

que concerne ao final do século as alterações revelam-se mais uma vez quase inexistentes num 

cenário menos gravoso (RCP 4.5), registando apenas aumentos da ordem de +0,1 m/s na serra 

da Estrela e Pinhel. No entanto, a situação agrava-se quando se trata de um cenário RCP 8.5, 

onde praticamente todo o território fica sujeito a aumentos de +0,1 m/s, à exceção da faixa 

visível na figura 38), que cobre diminuta parte do interior Centro, Guarda, Bragança, Norte do 

distrito de Vila Real e Minho. 

Tal como evidenciado, embora os valores médios não verifiquem relevantes variações, são já 

vários os estudos que apontam um aumento de frequência e intensidade de eventos 

meteorológicos extremos. Neste sentido, é estudada no capítulo seguinte a influência desses 

fenómenos nas linhas elétricas aéreas, sendo apresentados casos ocorridos em Portugal. 
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a) b) c) e) 

f) g) h) i) j) 
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inverno 
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RCP 4.5 (anomalia) RCP 8.5 (anomalia) 

2041-2070 2071-2100 2041-2070 2071-2100 
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Figura 37 - Intensidade do vento média anual a 30 metros: (a) histórico simulado 1971-2000; (b) cenário RCP 4.5 2041-2070 (anomalia); (c) cenário RCP 4.5 2071-2100 

(anomalia); (d) cenário RCP 8.5 2041-2070 (anomalia); (e) cenário RCP 8.5 2071-2100 (anomalia). Intensidade do vento média a 30 metros para a estação de inverno (f) 

histórico simulado 1971-2000; (g) cenário RCP 4.5 2041-2070 (anomalia); (h) cenário RCP 4.5 2071-2100 (anomalia); (i) cenário RCP 8.5 2041-2070 (anomalia); (j) 

cenário RCP 8.5 2071-2100 (anomalia). A partir do Portal do Clima, 2017. 
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4.6. Síntese 

O quadro 7 identifica as variáveis críticas associadas às vulnerabilidades relacionadas com as linhas aéreas mediante o que é espectável que se 

venha a suceder no futuro, tendo sido elaborada de acordo com o relatório produzido pelo subgrupo energia, da ENAAC. 

Quadro 7 - Variáveis climáticas críticas associadas às principais vulnerabilidades das linhas aéreas (adaptado de ENAAC - Subgrupo Energia, 2012). 

Temperatura Precipitação Vento 

Vulnerabilidades 

Aumento 

 com aumento da

frequência de

incêndios florestais

Intensas quedas de neve Aumento da frequência 

de eventos de 

precipitação intensa  

 com deslizamentos

de terra

Aumento de frequência 

e intensidade de ventos 

ciclónicos 

Impactes 

Aumento da flecha dos 

condutores 

 aumento das perdas

e diminuição da

capacidade de

transporte)

A força exercida sobre 

apoios e condutores 

pode provocando 

derrube dos mesmos 

(agravando-se 

significativamente caso 

de ocorrência 

significativa de vento 

forte) 

Ameaça à integridade 

física dos apoios; 

Constrangimentos no 

caso de necessidade de 

acesso aos locais, por 

parte das equipas de 

emergência 

Ventos de grande 

intensidade podem 

originar: 

 danos diretos nas

linhas;

 queda de árvores

sobre os condutores





5. Ocorrência de eventos meteorológicos extremos e a sua

influência nas linhas elétricas aéreas

O atual capítulo dá conta da influência dos eventos meteorológicos extremos, nomeadamente 

ocorrência de depressões extratropicais severas, na rede de transporte e distribuição de energia. 

É dada especial atenção à depressão Emma, ocorrida em Portugal no final do mês de fevereiro 

do ano 2018, e que foi responsável pelos danos provocados no sistema de energia elétrico em 

diversos locais da região Norte e Centro e consequentes interrupções no fornecimento de 

energia. 

O relatório do World Economic Forum (2018), ao identificar os riscos globais para 2018, 

evidencia que apesar de em termos financeiros se registar uma evolução bastante positiva nas 

condições de vida da população, os riscos ambientais continuam a sua trajetória de crescimento, 

tendo estes vindo a ganhar destaque ao longo dos 13 anos de história do Relatório Global de 

Riscos, particularmente nos últimos documentos publicados, como evidenciado na figura 38. 

Figura 38 - Panorama dos riscos globais 2018. Adaptado de The Global Risks Report 2018 - 13th Edition - World 

Economic Forum (2018). 
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O relatório de 2018 sucede a um ano (2017) que se traduziu numa ocorrência de furacões de 

grande impacte, temperaturas extremas e o primeiro aumento de emissões de dióxido de 

carbono – CO2 – em quatro anos. Neste, todos os cinco riscos da categoria ambiental foram 

classificados acima da média, no que a probabilidade e impacte diz respeito, para os próximos 

10 anos (figura 38). Encontrando-se entre os riscos assinalados os eventos meteorológicos 

extremos, a ocorrência de temperaturas extremas, a perda de biodiversidade, a poluição do ar, 

solo e água e as falhas no processo de mitigação e adaptação às alterações climáticas (quadro 

8). 

Relativamente ao ano de 2017, a poluição do ar (interior e exterior) afirmou-se como um 

problema de ainda maior dimensão, onde segundo a Organização Mundial da Saúde, se torna 

responsável por mais de um décimo de todas as mortes a cada ano em todo o mundo. Tal como 

referido anteriormente, as concentrações atmosféricas de CO2 sofreram também elas um 

aumento, atingindo os 403 ppm (World Economic Forum, 2018), um valor 44% superior ao 

valor de base pré-industrial (1750) da ordem dos 280 ppm (Miranda et al., 2006). Por sua vez, 

tendo os oceanos absorvido 93% do aumento das temperaturas globais entre 1971 e 2010, estes 

continuam a aquecer, apontando-se que a sua capacidade para absorver o CO2 possa estar a 

Identificação dos 10 riscos prioritários em termos de: 

Probabilidade: Impacte: 

1. Eventos meteorológicos extremos 1. Armas de destruição em massa 

2. Desastres naturais 2. Eventos meteorológicos extremos 

3. Ataques cibernéticos 3. Desastres naturais 

4. Fraude ou roubo de dados 4. Falha no processo de mitigação e adaptação à 

mudança climática 

5. Falha na mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas 

5. Crises hídricas 

6. Migração involuntária em larga escala 6. Ataques cibernéticos 

7. Desastres ambientais provocados 

pelo Homem 

7. Crises alimentares 

8. Ataques terroristas 8. Perda de biodiversidade e colapso de 

ecossistemas 

9. Comércio ilícito 9. Migração involuntária em larga escala 

10. Bolha de ativos  10. Propagação de doenças infeciosas 

Figura 38 - Panorama dos riscos globais 2018. Adaptado de The Global Risks Report 2018 - 13th Edition 

- World Economic Forum (2018) (continuação). 
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diminuir (Ayres, 2016). Baccini et al., (2017) sugerem ainda que as florestas tropicais 

encontram-se agora a libertar, em vez de absorver o CO2. 

Todas estas evidências vêm mostrar que não há margem para complacência sobre a suficiência 

dos esforços para lidar com a mudança no clima e a contínua degradação dos recursos 

ambientais. Fazendo notar-se a necessidade premente da união de esforços à medida que esses 

factos vão ganhando maior relevância. 

Quadro 8 - Descrições dos riscos na categoria “Ambiente” e respetivas tendências para o ano de 2018 (adaptado 

de World Economic Forum, 2018) 

5.1. Os impactes na rede 

Embora os impactes na produção e procura de energia sejam os mais imediatos quando 

pensamos na influência que a mudança climática exerce no setor energético (Schaeffer et al., 

2012), a questão relativa às falhas no sistema de transporte e distribuição de energia tem vindo 

A
m

b
ie

n
te

 

Risco global Descrição 

Eventos meteorológicos 

extremos (por exemplo, a 

ocorrência de inundações e 

tempestades (depressões) 

Grande propensão para a ocorrência de danos ambientais e/ou nas 

infraestruturas, bem como perda de vidas humanas causadas por 

eventos meteorológicos extremos 

Falha no processo de mitigação 

e adaptação à mudança climática 

O insucesso da administração pública e setor privado na imposição 

ou promulgação de medidas eficazes para mitigar a mudança 

climática, proteger as populações e auxiliar as empresas afetadas 

no seu processo de adaptação 

Grande perda de biodiversidade 

e colapso de ecossistemas 

(terrestre ou marinho) 

Consequências irreversíveis para o ambiente, resultando num 

decréscimo acentuado de recursos tanto para a humanidade como 

para a indústrias 

Grandes desastres naturais (por 

exemplo, terremotos, tsunamis e 

erupções vulcânicas) 

Grande propensão para o ocorrência de danos ambientais e/ou nas 

infraestruturas, bem como perda de vidas humanas causada por 

desastres geofísicos, como terremotos, atividade vulcânica, 

deslizamentos de terra ou tsunamis 

Desastres e danos ambientais 

provocados pelo homem (por 

exemplo, derrames de óleo e 

contaminação radioativa) 

Falha na prevenção de grandes danos e desastres causados pelo 

Homem, incluindo crimes ambientais, causando danos à vida e à 

saúde humana, infraestruturas, propriedades, atividades 

económicas e ambiente 
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a ganhar cada vez maior destaque. O que em muito é devido ao elevado significado estratégico 

que o fornecimento de energia tem vindo a adquirir nas últimas décadas (Tomaszewski e 

Ruszczak, 2013). 

Eventos meteorológicos extremos têm um impacte significativo nas infraestruturas críticas, 

sendo estes considerados uma das principais causas de amplas perturbações elétricas que se 

constatam por todo o mundo (Panteli e Mancarella, 2015). De facto, interrupções no 

fornecimento de energia elétrica, relacionadas com o estado do tempo, tendem a ter muitas 

vezes altos impactes e sustentada duração, variando de horas a dias, devido aos grandes danos 

provocados nas infraestruturas de transporte, que por consequência levam a falhas na rede de 

distribuição (Panteli e Mancarella, 2015; Rezaei et al., 2016; Tomaszewski e Ruszczak, 2013). 

Partindo da constatação de casos ocorridos no passado recente, rapidamente se conclui que os 

ventos extremos e as tempestades de gelo são uma das grandes causas de falhas estruturais nas 

linhas de transporte e distribuição. Os dados disponíveis e utilizados em Rezaei et al. (2016) 

sugerem que a intensidade e frequência de tempestades de gelo e furacões possam no futuro vir 

a aumentar em várias regiões, com o aumento global das temperaturas. Estas mudanças na 

frequência e intensidade de tempestades de vento e de gelo podem ter consideráveis efeitos nas 

cargas aplicadas e consequentemente afetar a probabilidade de falha estrutural de diferentes 

componentes da linha. Perante isto, impulsionar a resiliência da rede perante eventos 

meteorológicos extremos torna-se imperativo nos dias de hoje. 

A fim de responder à mudança climática, é necessário determinar os impactes de vários cenários 

climáticos na confiabilidade destes complexos sistemas estruturais. O resultado pode ser 

utilizado para melhorar a robustez das linhas de transporte e mitigar os riscos dos efeitos da 

mudança climática a longo prazo. Isto é particularmente importante considerando que muitos 

trabalhos preveem perigos climáticos e meteorológicos mais intensos e mais frequentes no 

futuro (Cheng et al., 2014; Zamuda et al., 2013), enquanto eventos históricos têm mostrado os 

severos danos causados na rede de energia. 

O trabalho de Schaeffer et al. (2012) refere que um dos maiores desafios consiste na avaliação 

dos impactes que podem ocorrer como consequência dos aumentos projetados na intensidade 

de eventos meteorológicos extremos. Tornando-se a quantificação dos riscos uma tarefa árdua, 

devido à alta estocacidade e impacte multidimensional (Panteli e Mancarella, 2015). 
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Apesar de muitos estudos avaliarem os impactes da mudança em diferentes infraestruturas do 

setor de energia de forma qualitativa, muito poucos fornecem uma avaliação quantitativa dos 

efeitos da mudança climática na confiabilidade das estruturas, especialmente nas linhas de 

transporte e distribuição de energia (Rezaei et al., 2016). 

O planeamento e as operações dos sistemas de energia são baseadas na tomada de decisão sob 

incerteza, onde a variabilidade climática constitui um dos principais elementos. Contudo, 

análises realizadas para a elaboração de projetos de sistemas de energias assumem que as 

variáveis climáticas são estacionárias, não sendo esta suposição válida perante o atual panorama 

que temos observado a nível mundial e em particular em Portugal. 

Consequentemente, confiar em dados climáticos e meteorológicos históricos talvez não seja 

suficiente para garantir uma adequada confiabilidade para as linhas de transporte de energia no 

futuro, havendo a necessidade de levar em linha de conta um grande número de cenários para 

a avaliação de impactes climáticos e meteorológicos no setor. 

Decisões relacionadas com o design, manutenção, substituição ou atualização de sistemas de 

linhas têm a si associado um comprometimento a longo prazo. Apesar destas decisões e os 

investimentos associados precisarem de considerar condições climáticas e meteorológicas 

futuras, os atuais regulamentos e normas relativos a linhas de transporte e distribuição, como 

são exemplo o Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro e a norma EN 50341-1:2012 

(abordados na secção 2.2), são desenvolvidos com base em dados climáticos históricos, não 

levando em linha de conta a provável mudança na frequência e intensidade dos perigos 

climáticos (Rezaei et al., 2016). 

Segundo os mesmos autores, também prováveis quedas de neve ou eventos de chuva com 

congelação podem causar falhas em diferentes componentes das linhas e consequentemente 

desencadear um conjunto de acidentes em cascata. Adicionalmente, ventos durante ou depois 

de depressões de inverno podem causar aumento da probabilidade de falha dos componentes 

estruturais cobertos de gelo. 

O trabalho desenvolvido por Rezaei et al. (2016) mostrou que linhas de transporte de energia 

são mais sensíveis ao aumento na intensidade do vento extremo que ao aumento na intensidade 

de espessuras de gelo extremas. Detalhadamente, é demonstrado que uma mudança de 20% no 

valor médio da velocidade extrema do vento e espessura extrema de gelo possa reduzir o índice 
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de confiabilidade da linha em estudo, em mais que 30% e 17%, respetivamente. Conclui-se 

ainda neste trabalho que estes efeitos são ainda mais relevantes quando a velocidade do vento 

atua perpendicularmente à linha no sentido horizontal (revestida de uma manga de gelo que 

exerce uma força vertical). 

Neste contexto torna-se pertinente analisar um caso de estudo que ocorreu na região Norte e 

Centro de Portugal. 

 

5.2. Análise de caso de estudo - Depressão Emma (ano 2018) 

 

Até ao dia 26 de fevereiro de 2018 Portugal continental encontrava-se perante uma situação de 

bloqueio, com uma corrente do quadrante Leste sobre o seu território e uma massa de ar polar 

Continental. 

Mediante uma mudança de regime meteorológico, a partir do dia 26 de fevereiro o território de 

Portugal continental passou a estar sob influência de um fluxo do quadrante Sul, devido à 

aproximação de uma depressão muito cavada localizada na região dos Açores (ver figura 55 –   

– anexo II). Tal depressão seguiu o trajeto assinalado na figura 39, assumiu as caraterísticas de 

uma ciclogénese explosiva (ver figura 57 – anexo II), tendo esta vindo a ser designada por 

depressão Emma. 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Trajeto da depressão Emma sobre o Atlântico Norte, com os pontos indicadores da localização 

da depressão com espaçamento temporal de seis horas (elaborado com base nos dados que constam no quadro 

11 do anexo II, provenientes da análise das cartas meteorológicas disponíveis no Met Office (Wetter, 2018a). 
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À medida que esta depressão se foi aproximando, verificou-se a entrada de ar quente no 

território tendo a superfície frontal quente, associada à depressão, atravessado o território de 

Sudoeste para Nordeste, originando nos dias 27 e 28, neve intensa e chuva com congelação em 

Trás-os-Montes (figura 60 – anexo II). No resto do território ocorreu precipitação, que foi por 

vezes forte e acompanhada de trovoada no dia 28. O vento soprou do quadrante Sul, moderado, 

por vezes forte e com rajadas da ordem de 80 km/h. Registou-se uma subida da temperatura 

mínima, com exceção da parte Nordeste do território, e uma descida acentuada da temperatura 

máxima. Foram observados em várias estações valores de precipitação diária superiores a 

40mm, no dia 27 e superiores a 50 mm no dia 28. Tal como valores de intensidade máxima do 

vento entre aproximadamente 50 km/h e 80 km/h em seis estações situadas em Portugal 

continental (IPMA, 2018c). 

O estado do tempo começou a agravar-se no dia 27 de fevereiro, estando os distritos de Vila 

Real e Bragança em aviso laranja a partir das 18h00 desse mesmo dia (SIC Notícias, 2018b). 

Tendo permanecido o distrito de Viseu em alerta amarelo devido à chuva até às 18h00 do dia 

28 de fevereiro, e devido ao vento até às 21h00 do dia 1 de março (Diário de Viseu, 2018a). 

A edição do Diário de Viseu do dia 28 de fevereiro (figura 51 – anexo I) faz referência ao alerta 

do IPMA e da Proteção Civil para a queda de árvores e cheias devido à chuva e vento, alertando 

para o quadro meteorológico persistente marcado pela forte instabilidade atmosférica, que 

afetava Portugal continental (Diário de Viseu, 2018a). Já a edição online do Jornal de Notícias, 

no dia 28 de fevereiro de 2018, dava conta de vários concelhos da Guarda e Viseu afetados com 

falhas no fornecimento de energia elétrica em consequência do mau tempo. Nomeadamente, os 

concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo e Aguiar da Beira, na Guarda, e Tarouca, Lamego, 

Tabuaço, São João da Pesqueira e Sernancelhe, em Viseu. Fonte da EDP referiu ao jornal terem 

sido colocados no local mais de 170 operacionais, em colaboração com a Proteção Civil e a 

Guarda Nacional Republicada, confirmando ocorrências do corte de energia elétrica igualmente 

nos concelhos de Sabrosa, Ribeira de Pena e Pinhel (Jornal de Notícias, 2018a). De acordo com 

o Correio da Manhã (2018), o temporal cortou estradas e deixou casas privadas do fornecimento

de energia elétrica, tendo as aldeias de Viseu ficado sem luz devido à queda de árvores e de 

postes elétricos. A Proteção Civil registou no dia 28 de fevereiro, entre as 00h00 e as 19h00, 92 

ocorrências provocadas pela forte chuva e vento. Durante a manhã desse dia, a queda de um 

poste obrigou ao corte da Estrada Nacional N.º 2, na zona de Magueija, concelho de Lamego. 

Tendo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu registado mais de 50 quedas de 
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árvores, sobretudo no Norte do distrito, que provocaram falhas de energia elétrica (Diário de 

Viseu, 2018b) (ver anexo I - figura 54). Segundo fonte da REN houve queda de 8 postes de 

transporte de eletricidade, num cenário de vento, e de acumulação de gelo nos condutores em 

Resende, distrito de Viseu. O que causou danos nos telhados de várias habitações e em uma 

capela (Jornal de Notícias, 2018b). Fonte da EDP referiu que durante a noite de dias 27 e 28 de 

fevereiro, diversas localidades dos três concelhos de Bragança, Vila Real e Viseu, foram 

afetados pelas condições climáticas adversas, tendo-se registado, nomeadamente, a quebra 

significativa de postes e linhas AT e MT por excesso de peso devido a um evento denominado 

Sincelo (Jornal de Notícias, 2018c). 

Uma das situações mais complicadas registou-se em Miranda do Douro, distrito de Bragança, 

com diversas linhas partidas e no concelho de Mogadouro, onde os danos causados pela queda 

de neve passaram por postes do sistema de distribuição de energia elétrica colapsados. Também 

as aldeias do Planalto Mirandês sofreram um corte no fornecimento de energia elétrica no dia 

28 de fevereiro, situação que condicionava a atividade económica, agrícola e os servições, no 

distrito de Bragança (Diário de Trás-os-Montes, 2018c). De acordo com o Diário de Trás-os-

Montes (2018e) o maior nevão dos últimos anos em Trás-os-Montes provocou estragos na 

ordem dos milhares de euros. Além das árvores derrubadas, várias sedes de concelho como 

Mogadouro e Carrazeda, entre outras localidades, sofreram com sucessivos cortes de energia. 

O Jornal de Notícias (2018e) alertava para as aldeias sem luz elétrica devido ao mau tempo, 

onde em Mogadouro e Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, várias aldeias ficaram sem 

energia elétrica desde dia 28 de fevereiro devido ao mau tempo, nomeadamente queda de 

árvores que terão danificado os postes de eletricidade, mas também ao peso da neve nos cabos 

da rede. Em Mogadouro foram derrubadas 16 torres de MT e muitas centenas de linhas elétricas 

foram danificadas devido ao peso do gelo. Situação que provocou graves constrangimentos no 

fornecimento de energia elétrica entre os dias 27 de fevereiro e 1 de março (Diário de Trás-os-

Montes, 2018f). Na edição do Diário de Trás-os-Montes (2018f) pode ver-se as exigências por 

parte dos produtores de leite do planalto mirandês, que exigem à EDP medidas de compensação 

para a minimização dos prejuízos provocados pela quebra do fornecimento de energia elétrica, 

durante a queda de neve. 

No dia 28 de fevereiro foram sentidas muitas dificuldades no acesso aos locais por causa das 

estradas cortadas, havendo registo de falhas nos distritos de Vila Real, Bragança e Viseu. Para 

o efeito foram colocados no território 30 geradores de emergência na rede e duas centrais 
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móveis (A Voz de Trás-os-Montes, 2018b), fazendo ainda referência ao facto da necessidade 

do deslocamento de equipas operacionais de vários pontos do país, como Portalegre, Santarém, 

Aveiro e Coimbra, para proceder à recuperação das estruturas danificadas. Aqui estavam ainda 

frisadas as dificuldades encontradas pelas mesmas na realização das tarefas devido à obstrução 

das vias de acesso aos locais, quer pela presença de árvores derrubadas, quer pela formação de 

gelo ao longo das mesmas (Jornal de Notícias, 2018c).  

O mau tempo levou a que também no concelho de Sabrosa diversas estradas nacionais e 

municipais fossem cortadas ou condicionadas, primeiro por causa da neve, depois por causa do 

gelo e por último por causa da queda de árvores, sendo feita ainda referência ao vento muito 

forte, situação que nem mesmo as pessoas de maior idade dizem ter alguma vez visto (RTP, 

2018b). Esta situação levou a um corte de energia desde as 02h00 do dia 28 de fevereiro, devido 

à queda de uma linha MT, pelo acumular de neve (A Voz de Trás-os-Montes, 2018a; Diário de 

Trás-os-Montes, 2018a). De acordo com o responsável da Proteção Civil, Marco Sequeira, 

neste concelho caíram centenas de árvores que provocaram a queda de postes de eletricidade 

devido ao peso da neve e do gelo (Jornal de Notícias, 2018e) (ver anexo I – figura 53). 

No dia 28 de fevereiro, o Diário de Trás-os-Montes (2018a) dava conta que no distrito de Vila 

Real os bombeiros passaram, em poucas horas, de um cenário de combate a incêndios para a 

limpeza de vias devido à ocorrência de um dos maiores nevões dos últimos anos na região, 

tendo esta região enfrentado abruptas quedas de temperatura num curto espaço de tempo. 

O vereador da Proteção Civil de Montalegre e comandante dos bombeiros locais, David 

Teixeira, descreveu à Agência Lusa o fim-de-semana, segundo ele, “diabólico”. Um sábado e 

domingo (dia 24 e 25 de fevereiro, respetivamente) com um número de ignições ao nível do 

mês de agosto. A terem até segunda-feira (dia 26 de fevereiro) incêndios de grande dimensão, 

passando, em menos de 24 horas, para o aposto, que consiste na limpeza de vias de acesso às 

aldeias e na realização de espalhar sal nas estradas. Situação igualmente constatada por Hernâni 

Carvalho, comandante dos bombeiros de Salto, no mesmo concelho, que chega mesmo a 

afirmar o facto dos seus operacionais terem permanecido todo o dia de terça-feira a combater 

dois incêndios florestais, estando poucas horas depois, a ser chamados para auxiliar na 

realização da limpeza de vias com limpa-neves. 

Também o presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, afirmou à Lusa o facto de no 

fim de semana (dias 24 e 25, de fevereiro) se terem registado cerca de 25 incêndios, dois deles 
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com alguma dimensão. Tendo dois dias depois passado para um cenário onde tudo estava já 

coberto de neve. Frisou, o autarca, que neste concelho do Norte do distrito transmontano, desde 

1995 que não caía um nevão tão intenso, afirmando o mesmo não ter dúvidas quanto às causas 

da ocorrência de tal caso, encontrando explicações para estas "discrepâncias tão rápidas de 

temperatura" nas alterações climáticas e no aquecimento global. 

À semelhança destas localidades, também em Vila Real os bombeiros da Cruz Branca 

mobilizaram-se inicialmente esforços para o combate aos incêndios, tendo sido de seguida 

chamados a responder às muitas solicitações provocadas pela neve. Por sua vez, o comandante 

Orlando Matos, referiu o facto de terem em menos de 24 horas passado de um cenário de 

incêndios para o extremo, a neve, com árvores caídas e muitas pessoas bloqueadas nas estradas 

(Diário de Trás-os-Montes, 2018b). 

 

5.2.1. Serra do Marão - Campeã 

 

A edição do Telejornal do dia 1 de março fazia referência aos mais de 13 postes retorcidos e 

tombados (figura 41), pela força da tempestade e do gelo na serra do Marão, onde cerca de 1200 

pessoas se viram privadas do fornecimento de energia elétrica desde dia 27 de fevereiro (RTP, 

2018c). 

Fonte da EDP Distribuição declarou ao Jornal de Notícias que a linha que alimenta a localidade 

de Campeã, em Vila Real, tinha 13 postes partidos na Serra do Marão (Jornal de Notícias, 

2018d). Tendo os postes de MT e BT, cedido ao peso do gelo e da neve, acabando por cair 

(Jornal de Notícias, 2018d; Rádio Renascença, 2018b; RTP, 2018c). O que levou a que toda a 

linha tenha ficado danificada (Diário de Trás-os-Montes, 2018e; TVI24, 2018d). Tendo 

igualmente os apoios e linhas de BT sofrido danos estruturais devido ao peso provocado pelo 

gelo (figura 43). 

Jorge Maio, presidente da Junta de freguesia, referiu que o gelo que se instalou a partir do dia 

27 de fevereiro nos fios e galhos das árvores, foi um fator de contribuição para a queda dos 

postes (TVI24, 2018e). 
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No vale da Campeã, o corte no fornecimento afetou mais de 600 habitações, com cerca de 1200 

pessoas a ficarem privadas de energia (Rádio Renascença, 2018a) desde as 17h00 do dia 27 de 

fevereiro (Diário de Trás-os-Montes, 2018e). Desta forma, na figura 40 são apresentadas as 

principais caraterísticas sinópticas da depressão Emma para as 12h00 desse mesmo dia, 

entendendo-se ser as mais indicadas para descrever a situação ocorrida. 

Figura 40 - Principais caraterísticas sinópticas associadas à depressão Emma, para as 12 UTC do dia 27 de 

fevereiro de 2018. a) Imagem de satélite (imagem para o dia 27, a partir de Nasa, 2018); b) Carta de análise 

de superfície (a partir de Wetter, 2018a), c) Vento a 10 metros e e) Cobertura de neve (a partir de Wetter, 

2018b). 

a) 

b) c) 

d) e) 
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A figura 40a) mostra já a região de Portugal continental a ser afetada por uma grande 

instabilidade atmosférica (para o dia 27) devida à depressão com o seu núcleo de pressão 

mínima localizado a Sul dos Açores e a região Norte e Centro de Portugal continental a ser 

afetada por uma frontogénese (figura 40b)), a temperatura a atingir já os 0 ºC em parte da região 

Norte e Centro do país (figura 40c)), vento e queda de neve. 

A situação mantinha-se a meio da tarde do dia 28 de fevereiro e sem previsão de normalização 

(Jornal de Notícias, 2018e). E, embora a resolução do problema tenha partido da instalação de 

geradores, constatava-se o mesmo problema até dia 1 de março, devido à dificuldade na 

reposição da BT (RTP, 2018c). Jorge Maio referiu que dois dias depois, mais de 60% da 

população permanecia sem eletricidade (A Voz de Trás-os-Montes, 2018b; RTP Notícias, 

2018b). 

Devido às falhas ocorridas nos distritos de Vila Real e Viseu, foram colocados neste território 

30 geradores de emergência e duas centrais móveis para dar resposta às situações de maior 

emergência (Jornal de Notícias, 2018d). De acordo com o Diário de Trás-os-Montes, a EDP 

instalou uma central móvel de energia para devolver energia elétrica à Campeã, no dia 1 de 

março (Diário de Trás-os-Montes, 2018e). 

A reportagem da TVI24 (2018b) no dia 2 de março dava já conta do regresso da normalidade à 

freguesia, onde depois de dois dias sem energia elétrica, esta regressou às 22h00 do dia 1 de 

março. Estando os postos de transformação a ser alimentados por geradores e uma unidade 

móvel (Rádio Renascença, 2018b). Contudo, nesse mesmo dia, havia ainda 3 casas privadas do 

fornecimento de energia elétrica, devido ao facto de se encontrarem estas em fim de linha. No 

entanto, Jorge Maio referia que os trabalhos deveriam prosseguir ainda por vários dias (TVI24, 

2018d). 

A falta de energia elétrica provocou constrangimentos para a população mais idosa, ao nível do 

aquecimento dos lares (RTP, 2018c), no aquecimento das habitações das famílias, na 

dificuldade das ordenhas nas explorações agrícolas, tendo levado ao encerramento do comércio 

local (SIC Notícias, 2018c) e das escolas primária e pré-escolar (Diário de Trás-os-Montes, 

2018e). Registando-se problemas no abastecimento de água a mais de 20 localidades, com 

deficiência no fornecimento de água ao reservatório que abastece a localidade do vale da 

Campeã (SIC Notícias, 2018d; TSF, 2018). 
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a) b) 

c) d) 

Figura 41 - Apoios e respetivas linhas ao longo da Estrada Nacional (EN) 304, na localidade de Campeã, Vila Real. Apoio de MT: a) depois de ter sido sujeito ao evento de chuva com 

congelação (fonte: pela autora, em 7 de março de 2018); b) antes da ocorrência do evento (fonte: Google Earth (41º 19’ 22’’; 7º 53’ 29’’)). Sequência dos 13 postes e linhas de MT: c) derrubados 
pela chuva com congelação e vento (fotografia gentilmente cedida por Márcia Fernandes - VTM); d) antes da ocorrência do evento (fonte: Google Earth (41º 19’ 22’’; 7º 53’ 29’’)). 
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As equipas operacionais encontravam-se com grande dificuldade de acesso aos locais afetados, 

devido à obstrução das estradas (Diário de Trás-os-Montes, 2018e; Jornal de Notícias, 2018d), 

tendo sido necessário proceder ao corte de várias árvores para criar condições de acesso aos 

locais. Os trabalhos no terreno estavam a ser dificultados pelas condições atmosféricas (TVI24, 

2018d). Em entrevista à SIC Notícias, o presidente da junta referiu esse mesmo facto, 

nomeadamente com a obstrução devido a árvores caídas, o que levou ao corte da Estrada 

Nacional 304 que liga a localidade de Campeã a Mondim de Basto (a qual dá acesso aos mais 

de 13 postes de MT danificados) (SIC Notícias, 2018c). 

A edição quinzenal do jornal A Voz de Trás-os-Montes retrata os elevados prejuízos 

provocados pelo gelo nas linhas e apoios de energia elétrica na aldeia da Campeã, a localidade 

do distrito onde se constatou a situação mais complicada (anexo I – figura 54). Uma das 

habitantes da localidade, Edite Varandas (de 69 anos), afirmou a esta fonte que mesmo sendo 

habitual, enquanto criança, acordar e ver a “água sincelada”, não se recordar de ver “a chuva 

cair e ficar logo concentrada e tudo congelado” (A Voz de Trás-os-Montes, 2018c). 

Jorge Maio, citando conversas com as populações mais antigas, refere que ninguém se lembra 

de uma situação grave como a dos últimos dias, referindo tratar-se de uma das situações mais 

graves dos últimos 70 anos na Campeã (PT Jornal, 2018). 

 

5.3. O evento de chuva com congelação 

 

A edição online do Diário de Notícias do dia 6 de março, de acordo com informação prestado 

pelo IPMA, fazia referência ao facto do continente ter sido afetado por um evento pouco 

frequente em território nacional, no dia 27 de fevereiro, a ocorrência de chuva com congelação. 

(Diário de Notícias, 2018b). 

O evento de chuva com congelação consiste na congelação de precipitação que ocorre na forma 

líquida sobre estruturas que se encontram a temperaturas negativas, como telhados ou árvores, 

linhas elétricas ou outras estruturas, como mostra a figura 42. Esta situação ocorre quando num 

local existe junto à superfície uma massa de ar frio (com temperaturas abaixo de 0 °C) e sobre 

esse local se aproxima uma superfície frontal quente que origina precipitação, e que apresenta 

temperaturas mais elevadas (e acima de 0 °C) em níveis superiores (IPMA, 2018d). 
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Já a edição online do mesmo jornal, do dia 7 de março (Diário de Notícias, 2018c) refere que 

este evento embora tenha ocorrido em Portugal, não é muito frequente neste país, sendo mais 

comum nos Estados Unidos da América e no Canadá. 

O Huffpost Post (2018) refere que o evento consiste num tipo de precipitação líquida que cai 

na forma de gotículas muito frias até atingirem uma superfície também fria, acabando por aí 

congelar, mais ou menos instantaneamente. 

Figura 42 - Fenómeno de chuva com congelação sobre linhas e apoio do sistema de iluminação pública, 

registado na localidade de Campeã, Vila Real, no dia 28 de fevereiro de 2018. Fotografia gentilmente cedida 

por Agostinho Fernandes. 
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a) b) 

c) d) 

Figura 43 - Efeito da chuva com congelação na localidade de Campeã, Vila Real, em 28 de fevereiro de 2018. a) Linha e apoio de baixa tensão sujeita ao evento; b) Linha e apoio de baixa 

tensão sujeita ao evento, parcialmente derrubada pelas árvores na sua proximidade; c) Árvore a efetuar tensão na linha e apoio de BT; d) Árvores partidas e tombadas por força do gelo e do 

vento. Fotografias gentilmente cedidas por Agostinho Fernandes. 
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5.4. A análise do risco 

Após uma leitura atenta das principais normas e documentos relativos a técnicas e ferramentas 

disponíveis para o processo de gestão do risco, foram selecionadas aquelas tidas como capazes 

de ser empregues no setor em estudo. De entre as ferramentas anteriormente mencionadas, 

selecionou-se a matriz de consequência/probabilidade e a análise causa-e-efeito, para efetuar a 

análise do risco. 

5.4.1. Análise Causa-e-Efeito 

No contexto do presente trabalho o impacte traduz-se na ocorrência de um incidente na linha 

através da constatação de danos tanto na estrutura como no ambiente (ver figura 44). Estes 

podem dever-se às condições ambientais, através da ocorrência de eventos meteorológicos 

extremos, como são exemplo as depressões extratropicais severas que têm muitas vezes a si 

associados episódios de vento forte, intensas quedas de neve, formação de grandes mangas de 

gelo ao longo dos condutores e/ou a sua deposição nos apoios, episódios de trovoada originárias 

de descargas elétricas, entre diversos outros. Por ouro lado, também a mudança nos padrões 

climáticos pode levar a complicações no sistema. Um exemplo consiste na diminuição da 

capacidade de carga do condutor provocado pelo aumento de temperatura ambiente e, um outro, 

no aumento do número e intensidade de fogos florestais aquando de grandes ondas de calor e 

extensos períodos de seca. 

Por sua vez, as condições geográficas do local onde a linha se encontra implementada ganham 

valor adicional quando combinadas com outros fatores. Desta forma, a ocorrência de um 

episódio de precipitação intensa combinado com um local com uma orografia bastante 

acentuada pode facilmente levar a um deslizamento de terras capaz de provocar danos nos 

respetivos apoios. Através da análise de vários casos de destruição de linhas devido à neve, ao 

gelo e à chuva com congelação em locais de elevada altitude, como foi aquele que deu o mote 

para a realização do presente trabalho ocorrido na serra da Arada no inverno de 2015 (ver anexo 

IV) e o ocorrido na serra do Marão no inverno de 2018, rapidamente se percebe a importância

que a parâmetro altitude representa para o setor. 
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As condições estruturais do equipamento são altamente influenciadas pela sua idade, qualidade 

dos materiais pelo qual é constituído e os valores tidos em conta no projeto de design. No caso 

da falha dos mesmos, a consequente queda da linha poderá levar a uma ignição capaz de originar 

um incêndio florestal que, entre diversas outros constrangimentos, levará inevitavelmente à 

destruição de ecossistemas. 

Todos os aspetos anteriormente referidos poderão ser agravados devido a falhas no processo de 

gestão de emergência. Esta pode ser dificultada pela distância das equipas e dificuldade no 

acesso das mesmas aos locais afetados devido à obstrução de vias, traduzida no aumento do 

tempo de resposta, pela sua falta de treinamento, ou treinamento inadequado, pela escassez de 

meios de operação e pela eventual falta de peças de reparação e restauro. 

 

5.4.2. Matriz de consequência/probabilidade 

 

Para a correta utilização desta ferramenta, tal como o nome indica, torna-se necessário o acesso 

a dados de probabilidade de falhas do sistema elétrico de energia provocadas por eventos 

meteorológicos extremos. Para o efeito, foi desenvolvida uma base de dados associada a 

depressões extratropicais severas e de elevado impacte que ocorreram em Portugal continental, 

desde o início da designação das mesmas por parte do Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera - IPMA, da Agência Meteorológica Estatal de Espanha - AEMET e da Méteo-

France, no ano de 2017. 

Inicialmente começou por efetuar-se o levantamento das depressões ocorridas desde o dia 1 de 

dezembro de 2017, data de início da nomeação. Esta etapa permitiu a criação de uma base de 

dados (ver quadro 12 – anexo III) onde constam todas as depressões anteriormente referidas, 

bem como as suas principais caraterísticas. Estas vão desde, data, efeitos (o que permitiu 

estabelecer uma métrica relativa ao nível da consequência de cada uma delas) e local de 

ocorrência dos mesmos, principais parâmetros meteorológicos registados, nomeadamente 

precipitação máxima diária e intensidade máxima do vento registadas e respetivas estações 

meteorológicas.  
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Figura 44 - Diagrama de Ishikawa relativo à análise dos riscos. 
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Posteriormente foram selecionadas apenas aquelas que afetaram Portugal continental (ver 

quadro 9). Representando o vento um dos parâmetros meteorológicos mais influentes no 

funcionamento do sistema elétrico de transporte e distribuição de energia, observou-se o valor 

da velocidade do vento máximo registada e respetiva estação meteorológica. 

Tendo vindo a concluir-se que das 12 depressões identificadas, 4 delas provocaram danos em 

estruturas do sistemas elétrico de transporte e/ou distribuição de energia e consequentemente 

disrupções na rede (a sombreado no quadro anterior), sendo 3 devidas ao vento forte (Ana, 

Gisele e Helena) e 1 (Emma) à queda de neve e formação de gelo. Valores que nos levam a 

afirmar que 1/3 das depressões ocorridas em Portugal continental provocaram disrupções no 

fornecimento de energia elétrica, sendo a probabilidade de disrupção associada ao vento forte 

e à queda de neve e formação de gelo de 1/4 e 1/12, respetivamente (quadro 9). A figura 45 

mostra a matriz, com o nível de risco associado a cada uma das quatro depressões identificadas, 

obtido pela interceção do nível de consequência e de probabilidade previamente determinado. 

Concluindo-se assim que a depressão Ana, com um valor de risco igual a 6, foi aquela a 

apresentar risco mais elevado, tendo este sido classificado como “Risco Moderado”. 

Quadro 9 - Lista de depressões que efetivamente tiveram 

efeitos em Portugal continental, desde o início da 

designação no ano de 2017. 
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Designação do nível de risco, correspondente à figura 45. 

Nível de Consequência 

Ana (A) +++ 

Emma (E) ++++ 

Gisele (G) ++ 

Helena  (H) ++ 

1 2 3 4 5

<20 20-40 41-60 61-80 81-100

C
O

N
SE

Q
U

ÊN
C

IA

5 5
4 4

3 3

2 2

1

6 9 12 15

8 12 16 20

10 15 20 25

FREQUÊNCIA (%)

PROBABILIDADE

1 2 3 4 5

4 6 8 10

E

A

G

H

Figura 45 - Matriz de risco para cada uma das depressões com efeitos no sistema elétrico de transporte e 

distribuição de energia 

20 - 25 Crítico

15 - 19 Alto

10 - 14 Significativo

5 - 9 Moderado

1 - 4 Baixo

Nível do risco





6. Estratégia de adaptação e recomendações para a gestão do

risco

Mediante os diversos dados e conceitos previamente empreendidos e expostos, o presente 

capítulo delineia a estratégia de adaptação à mudança climática e ocorrência de eventos 

meteorológicos extremos nas linhas elétricas aéreas. Começa por fazer-se referência às 

diferentes fases do ciclo da catástrofe, indicando-se posteriormente um conjunto de 

recomendações e medidas capazes de impulsionar a resiliência da rede. 

6.1. O ciclo da catástrofe 

A constatação do papel incontornável que o sistema elétrico tem vindo a assumir na construção 

de sociedades cada vez mais sustentáveis e resilientes conduz à necessidade do 

desenvolvimento de esforços permanentes, por parte dos operadores do mesmo, com vista à 

redução do risco, mantendo-o em níveis aceitáveis. Adotando para isso um conjunto de práticas 

e medidas estratégicas capazes de impulsionar a resiliência das suas infraestruturas, 

classificadas como infraestruturas críticas. Medidas essas que contribuirão para a redução do 

risco quer associado ao sistema ambiental, quer à interrupção do serviço prestado. Assim é 

ampliada a capacidade do sistema permanecer em funcionamento em situações de catástrofe, 

aumentando deste modo o grau de fiabilidade do serviço prestado. 

Através de uma exaustiva pesquisa e análise efetuada a diversos tipos de documentos (como 

evidenciado no capítulo 2), desde artigos científicos, manuais de procedimentos de gestão de 

infraestruturas críticas, cadernos técnicos da Proteção Civil, relatórios de subgrupos de energia 

redigidos a propósito do projeto AdaPT, entre uma série de outros documentos relevantes para 

o caso, procurou-se elaborar um plano estratégico para o setor. Englobando este, um conjunto

de recomendações e práticas no âmbito da confiabilidade do sistema, exemplificando a 

implementação de medidas capazes de impulsionar a resiliência do mesmo, por um lado, e os 

impactes no ambiente, por outro. 

Não obstante aos esforços desenvolvidos no âmbito de prevenção e mitigação, os responsáveis 

pela gestão e trabalhos de manutenção do sistema têm a necessidade de concretizar ações de 

preparação, desenvolver mecanismos de alerta, elevar a capacidade de resposta e de 
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recuperação, tendo ainda o dever de aperfeiçoamento contínuo na situação pós-evento. Dando 

estas mesmas atividades origem aquilo que pode ser designado como o ciclo da catástrofe, e 

que se encontra ilustrado na figura 46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1. Prevenção e mitigação 

O processo de implementação de medidas estruturais e não estruturais efetivadas 

precedentemente à ocorrência de eventos adversos, com o objetivo de reduzir a sua 

probabilidade de ocorrência ou o impacte causado no sistema ambiental e/ou serviço prestado, 

designa-se prevenção e mitigação. 

É neste sentido que surge a importância do estabelecimento cíclico do contexto, exaustivamente 

mencionado no capítulo dois, o qual torna possível a análise do impacte. Sendo este mesmo 

estabelecimento cíclico que possibilita todo o processo de apreciação do risco. 

Subjacente ao ciclo descrito está ainda a monitorização e revisão, uma vez que só assim se dá 

por garantida a sua efetividade, aliada ainda à comunicação e consulta de todos os envolvidos. 

Somente levando em consideração todos estes aspetos se torna exequível um correto processo 

de gestão do risco nas linhas elétricas aéreas. 

Prevenção e 

Mitigação 

Recuperação Preparação 

Alerta Resposta 

Ciclo da catástrofe 

Figura 46 - As cinco etapas do ciclo da catástrofe. 
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6.1.2. Preparação 

A etapa correspondente à preparação da resposta conduz à necessária antecipação do 

conhecimento e das capacidades necessárias para gerir eficazmente a situação de crise, desde o 

momento em que se inicia, até às fases da resposta e da recuperação. 

É apenas graças a uma adequada preparação que os operadores conseguem alcançar a prontidão, 

que se traduz na capacidade de rápida resposta a qualquer situação. 

Para além da sua sustentação numa rigorosa análise do risco, esta etapa apoia-se na correta 

ligação com sistemas de alerta precoce, incluindo atividades de (figura 47): 

 Elaboração de planos de contingência;

 Desenvolvimento de mecanismos de coordenação e comunicação, internamente e com

as partes interessadas;

 Formação e exercícios.

Planos de contingência Equipa de gestão de 

emergência 

Formação e exercícios 

 Procedimentos/ Planos de

prevenção;

 Registo das ações de

manutenção das instalações e

equipamentos.

 Identificação da ameaça;

 Avaliação do seu impacte;

 Elaboração do plano de

resposta operacional;

 Planeamento do

restabelecimento da atividade

normal tão rapidamente

quanto possível.

 Gestão de equipas de

emergência;

 Articulação com entidades

externas:

• Corporação de bombeiros

locais;

• Entidades da Proteção

Civil.

 Articulação com os

fornecedores.

 Requisitos com os clientes.

 Idas ao terreno com o

objetivo de identificação dos

locais de risco;

 Formação da equipa de

emergência;

 Realização de simulacros.

Figura 47 - Atividades correspondentes à fase de preparação. 
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6.1.3. Alerta 

A entidade gestora de cada sistema é quem deve estipular quais os critérios conducentes à 

ativação dos respetivos níveis de alerta definidos no seu planeamento de emergência interno. 

Critérios esses que determinam a divisão entre o regime normal da atividade desenvolvida e o 

regime perturbado. 

É ainda importante frisar que os níveis de alerta definidos pela entidade gestora devem ter em 

consideração os níveis de alerta emitidos por entidades oficiais como serviços meteorológicos, 

serviços da Proteção Civil e corporações de bombeiros locais. No entanto, a entidade gestora 

pode ou não estar em concordância com os níveis de alerta por estas emitidos. 

Tal como mostra a figura 48, podemos dividir esta etapa em: 

• Fase de ativação: 

Perante a espectável ocorrência de um evento que o fundamente, devem ser ativados os níveis 

de alerta pré-definidos. Caberá à entidade gestora determinar quais os níveis de alerta a ativar, 

tendo a possibilidade de alinhá-los com os estados de alerta declarados por entidades externas. 

Consequentemente à ativação do respetivo alerta, a entidade deverá convocar as respetivas 

equipas de gestão de emergência, de forma a desencadear e adequar as ações preventivas e 

preparatórias. 

• Fase de monitorização: 

Imediatamente a seguir à ativação do alerta, a equipa de gestão de emergência deverá proceder 

ao acompanhamento da situação. O que poderá ser feito através dos avisos emitidos pelas 

autoridades de Proteção Civil ou por entidades sectoriais em razão do risco, como são exemplo 

o IPMA, a APA, entre outras relevantes. 

• Fase de preparação: 

Perante a progressão da situação, para um nível que se considere iminente o impacte no sistema, 

a equipa de gestão de emergência deverá participar a todos os colaboradores a situação e 

convocar as equipas de emergência para uma pronta intervenção, visando a minimização dos 

efeitos negativos expectáveis, e colocando os meios humanos e materiais de prevenção. 



6. Estratégia de adaptação e recomendações para a gestão do risco

115 

6.1.4. Resposta 

Esta etapa corresponde à atitude manifestada perante a efetivação do evento, correspondendo à 

efetivação das ações consideradas na fase de Preparação. 

O objetivo primordial desta fase assenta na preservação dos fatores ambientais, na minimização 

dos danos provocados e na proteção de bens e propriedade do sistema. Possibilitando desta 

forma providenciar o serviço em níveis mínimos aceitáveis durante, ou imediatamente após, o 

evento, garantindo a melhor prestação do serviço possível. 

Para uma correta e estruturada resposta à ameaça dever-se-á convocar a equipa de gestão de 

emergência, de forma a operacionalizar as medidas de prevenção que constam nos planos de 

contingência e emergência previamente elaborados e testados, e a articulação com os agentes 

de Proteção Civil e outras entidades competentes. 

À equipa de gestão de emergência incumbe a tarefa de priorização das atividades de Resposta. 

Uma sequência das atividades de resposta a uma situação de crise poderá ser visualizada através 

da análise da figura 49. 

Fase de ativação Fase de monitorização Fase preparação 

• Ativação dos níveis de

alerta.

• Acompanhamento da

situação;

• Articulação com

diversas entidades e

organizações como o

IPMA e a APA.

• Convocação das

equipas de emergência.

Figura 48 - Atividades correspondentes à fase de alerta. 
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Identificação do local afetado 

 

Averiguação das condições de 

acesso a esses mesmos locais 

Implantação de ações de rescaldo, 

vigilância e recuperação do local 

Articulação com os meios de 

comunicação social 

 

Estimativa do tempo de reposição 

do serviço 

Averiguação do estado de afetação 

do sistema (através de drones) 

 

Determinação do número de 

operacionais requeridos 

 

Implementação de ações para a 

supressão do incidente 

Quantificação de número de 

apoios danificados 

Determinação do número de 

consumidores afetados 

Figura 49 - Atividades correspondentes à fase de resposta. 
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6.1.5. Recuperação 

A etapa correspondente à Recuperação surge logo após às atividades desenvolvidas na fase de 

Resposta. É então que se indagará identificar recursos alternativos que permitam encetar as 

atividades conducentes ao retorno à normalidade, como são exemplo a instalação de geradores 

e centrais móveis de energia. 

No caso de ocorrência de eventos de severidade agravada, a Recuperação poderá acarretar a 

reabilitação e reconstrução de novos apoios e linhas. Desta forma, devem estas ser baseadas em 

estratégias pré-definidas, sendo que os programas de Recuperação facultam importantes 

oportunidades para o desenvolvimento e implementação de novas medidas de redução de risco 

e para a aplicação do princípio de “construir melhor de novo” (build back better). 

A fase da Recuperação poderá ainda ser dividida em (figura 50): 

Avaliação de danos Restabelecimento das 

condições iniciais 

Avaliação evento 

• Uma equipa avaliadora

dos danos deverá ser

acionada;

• A mesma devera

produzir um relatório de

danos.

• Deve proceder-se aos

necessários trabalhos de

recuperação de

estruturas danificadas.

• Análise dos pontos

fortes e fracos

registados durante a

gestão do evento;

• Revisão dos planos e

procedimentos.

Figura 50 - Atividades correspondentes à fase de recuperação. 
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6.2. Medidas e recomendações 

A implementação de medidas de melhoramento da rede é capaz de aumentar significativamente 

a resiliência das linhas elétricas aéreas, podendo estas atuar tanto a nível da mitigação quanto a 

nível da adaptação.  

As referidas medidas procuram dar resposta a duas questões, por um lado à diminuição da 

magnitude do impacte imediato causado por um evento meteorológico extremo e, por outro, ao 

restauro da funcionalidade da rede de forma tão célere quanto possível após a ocorrência de tal 

evento. Pode ainda fazer-se uma similitude entre o processo de mitigação e o melhoramento da 

resistência física da rede, e o processo de adaptação da rede e a sua capacidade operacional. 

Um conjunto de estratégias de melhoramento da resiliência da rede é facultado pelo quadro 9. 

 

 

Quadro 10 - Classificação das estratégias de melhoramento da resiliência da rede. 

 

Tipo de 

capacitação 

Estratégia de melhoramento 

 

Robustez 

física 

Gestão da vegetação 

Soterração parcial  

Revitalização e atualização física 

Recolocação da subestação e reencaminhamento da linha  

 

 

Capacidade 

operacional 

Geradores de emergência e subestações móveis  

Gestão de peças de reparação e das equipes de restauro 

Sistema de monitorização da rede 

Regulamentação e atualização dos padrões de projeto 

regulamentados 
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6.2.1. Gestão de vegetação 

Esta é considerada a medida mais amplamente implementada na gestão do SEE, considerando 

além dos planos de plantação de novas árvores, a poda de árvores existentes nas proximidades 

das linhas de transporte e distribuição. Este procedimento leva à consequente diminuição dos 

objetos transportados pelas rajadas de vento que acabam por atingir a linha provocando curtos-

circuitos, evitando ainda que árvores com potencial de queda provoquem danos nas linhas e 

apoios durante uma evento meteorológico adverso com forte intensidade de vento associada. 

Este processo tem em conta a distância apropriada entre as linhas e as árvores, bem como a 

garantia de condições de acesso das equipas de reparação ao local onde seja necessário proceder 

ao reparo. Sendo de referir que a distância entre linhas e as árvores está dependente do nível de 

tensão em causa. 

6.2.2. Soterração parcial da linha 

A soterração da linha permite a redução da exposição dos apoios e linhas aos eventos 

meteorológicos extremos, diminuindo assim a magnitude do impacte causado. Todavia, devido 

aos elevados custos de conversão de linhas aéreas em linhas subterrâneas torna-se imperativa a 

realização de uma aprofundada análise. 

Uma questão não menos importante aquando da consideração da implementação de tal medida 

é o balanço entre a magnitude do impacte e o tempo de restauração. Embora as linhas de energia 

subterrâneas possam fornecer benefícios na forma de redução de danos, isso pode aumentar o 

tempo de restauração devido às dificuldades de rastrear as linhas danificadas. Desta forma, a 

implementação da soterração parcial da linha tem-se mostrado mais eficaz e mais razoável que 

a soterração da sua totalidade. 

Também no caso de inundação se tornam evidentes os constrangimentos associados ao reparo 

de linhas enterradas. 

6.2.3. Atualização física e revitalização 

Esta medida é passível de ser implementada através da atualização da estrutura de componentes 

antigos com recurso a tecnologia mais inovadora. Um modo de atualização passa pelo 
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fortalecimento dos apoios com materiais mais resistentes, ou pela aplicação de um novo design 

para suportar uma velocidade de vento mais elevada e mangas de gelo de maior diâmetro. 

É de referir ainda o facto da aplicação desta medida em conjunto com a gestão da vegetação se 

tornar mais eficaz, quando comparado com a sua implementação individual. 

6.2.4. Reencaminhamento de linhas 

Mesmo tendo em conta os elevados custos de implementação, o reencaminhamento das linhas 

pode ser uma opção para melhorar a resiliência da rede. No caso de um grande número de 

consumidores serem abastecidos por uma subestação onde, com base em dados históricos, a 

ocorrência de condições meteorológicas extremas é provável, realocá-la e redirecionar as suas 

linhas torna-se uma prioridade. 

Portanto, uma análise de custo-benefício a longo prazo é necessária para decidir a conveniência 

da realocação da subestação ou o reencaminhamento de linhas. Estando neste aspeto claramente 

evidenciada a necessidade imperativa no acesso a dados de disrupções na rede provenientes das 

plataformas das entidades gestoras do sistema. 

6.2.5. Gerador de emergência e subestação móvel 

O fornecimento de geradores ou subestações de energia móveis consiste numa forma 

convencional de restauro das fontes de alimentação em áreas com linhas danificadas e 

consequentes disrupções. 

O uso deste tipo de equipamentos pode manter o fornecimento de energia elétrica durante 

situações de emergência causadas por eventos meteorológicos extremos, especialmente para 

clientes mais críticos. Este permite a restauração temporária da funcionalidade da rede, no caso 

da subestação danificada ou das linhas de distribuição colapsadas, enquanto está em andamento 

uma restauração completa. Um dos benefícios da preparação de geradores de emergência e da 

subestação móvel é que estes podem ser implementados no local mais próximo e seguro, mesmo 

antes da ocorrência do evento que se prevê vir a suceder. 
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6.2.6. Peças de reposição e gestão de equipas de reparo 

A disponibilidade de peças de reposição torna-se fundamental na diminuição do tempo de 

restauro durante o evento meteorológico extremo. 

Além da disponibilidade das peças de reposição, a sua localização, facilidade de acesso à área 

danificada e o número de equipas de restauro também deve ser considerado. Peças de reposição 

inadequadas e acesso limitado ao local da área danificada causam maior tempo de restauração, 

levando mesmo à propagação dos danos. 

6.2.7. Sistema de monitorização de rede com base em eventos extremos 

A informação real e em tempo real é importante para gerir e implementar rápida e 

adequadamente as ações de restauro durante eventos meteorológicos extremos. Contudo, 

devido à ocorrência do evento, o canal de comunicação que é usado para partilhar as 

informações pode encontrar-se fora de serviço. Desta forma, é necessário fornecer soluções 

alternativas para receber e transmitir informações. Um exemplo são os veículos aéreos não 

tripulados, que ajudarão a reduzir o tempo de resposta e os custos. Estes suportaram o sistema 

de gestão de disrupções e o sistema de informações geográficas. 

A área na qual o dano se verifica pode ser estudada tornando possível estudar qual a rota mais 

curta para atuação das equipas de reparo. Outra vantagem deste método é que o drone pode 

alcançar áreas que não podem ser alcançadas por outros veículos, especialmente em caso de 

estradas bloqueadas.  

A monitorização das condições de rede associada a um evento meteorológico extremo pode 

ainda ser obtido recorrendo a estimativas de danos. Assim, dados históricos de eventos 

extremos e danos na rede podem ser usados para desenvolver modelos capazes de prever os 

impactos de eventos futuros.  
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6.2.8. Regulamentação e atualização de padrões de design 

 

A implementação de regulamentos e gestão durante os eventos de interrupção determinará o 

tempo necessário para a recuperação, bem como o custo, de modo que os regulamentos e 

agestão adequada sejam necessários para melhorar a resiliência da rede.  

O aumento da severidade dos eventos meteorológicos extremos impõe a modificação e 

atualização dos padrões atuais de projeto de engenharia, assim como os procedimentos de 

operação e manutenção. 

A análise dos componentes da rede existente e a gravidade dos próximos eventos 

meteorológicos extremos também devem levar a sugestões sobre como melhorar o projeto, a 

fim de enfrentar um clima mais extremo no futuro. 

A implementação de estratégias de melhoramento da resiliência da rede eleva a capacidade 

desta resistir a eventos meteorológicos extremos, no entanto, requer grandes investimentos. Por 

outro lado, uma rede frágil pode transformar-se numa elevada perda económica devido a falhas 

na sua funcionalidade. Portanto, a seleção ideal das estratégias de melhoramento dever ser 

sempre efetuada com base na análise de custo/benefício. 
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7. Conclusões

No sétimo e último capítulo são apresentadas as principais conclusões do trabalho, bem como 

a sugestão de trabalhos futuros, com vista a dar continuidade ao mesmo. 

O presente estudo procurou dar resposta a várias entidades do setor envolvidas na gestão do 

risco mediante uma mudança nos padrões climáticos e na gestão do estado de crise perante 

situações de ocorrência de eventos meteorológicos extremos, tal como o ocorrido na localidade 

da Campeã, em Vila Real. 

Perante os dados evidenciados rapidamente se conclui que os padrões climáticos apresentam já 

mudanças, sendo clara a tendência de aumento no que ao caso da temperatura diz respeito. Esta, 

que por si só leva a constrangimentos diretos ao nível da capacidade de carga transportada pelos 

condutores, pode originar ainda constrangimentos indiretos como a intensificação de eventos 

meteorológicos extremos (como são exemplo as depressões extratropicais severas). Embora os 

valores médios da intensidade do vento previstos para o final do século não verifiquem 

relevantes variações, são já vários os estudos que apontam um aumento na frequência e 

intensidade de eventos meteorológicos extremos, com fortes rajadas de vento associadas. 

O eventual aumento da frequência de eventos de precipitação intensa, com deslizamentos de 

terra associado, constitui uma ameaça à integridade física dos apoios. Por sua vez, possíveis 

intensas quedas de neve levam a que a força exercida sobre apoios e condutores possa provocar 

o derrube dos mesmos, sendo a situação agravada significativamente no caso de ocorrência

simultânea de vento forte. 

Desta forma, foi elaborado um conjunto de estratégias de melhoramento das condições físicas 

da rede e da gestão do estado de crise do sistema. Foram apresentadas várias estratégias de 

melhoramento com base na robustez física e na capacidade operacional da rede, objetivando 

estas a redução da magnitude dos impactes, visando a melhoria da capacidade operacional a 

redução do seu tempo de restauração. De entre as principais medidas estratégicas destaca-se a 

gestão da vegetação, a soterração parcial, a revitalização e atualização e a recolocação da linha, 

a monitorização da rede, a preparação de equipas de reparo, entre diversas outras. A estrutura 

de resiliência da rede inclui avaliação, quantificação e aprimoramento de resiliência, cobrindo 

assim todos os principais aspetos. 
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Estudos futuros poderão eventualmente surgir associados à determinação do nível de cada risco 

identificado, através da consulta de dados que constam de plataformas de registo de entidades 

responsáveis pelo transporte e distribuição de energia elétrica. 

Tornam-se então múltiplas as evidências que deixam a descoberto a falta de margem para 

complacência sobre a suficiência dos esforços para lidar com a mudança no clima e a contínua 

degradação dos recursos, sejam eles naturais ou tecnológicos. É assim notória a necessidade 

premente de implementação de planos, medidas e regulamentação atualizada para o setor à 

medida que esses factos vão ganhando velocidade. 
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Anexo I – Notícias da comunicação social 

Figura 51 - Notícia dando conta do alerta da Proteção Civil para a queda de árvores e cheias devido à chuva 

e vento. Fonte: edição n.º 5450, do dia 28 de fevereiro de 2018, do jornal “Diário de Viseu”. 
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Figura 52 - Notícia dando conta do mau tempo que deixa vários concelhos sem eletricidade. Com Viseu e Guarda 

com falhas de energia elétrica. Fonte: edição n.º 5451, do dia 1 de março de 2018, do jornal “Diário de Viseu”. 
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Figura 53 - Notícia dando conta da falta de energia elétrica em Vila Real. Fonte: edição do dia 1 de março de 2018, 

do jornal “Jornal de Notícias”. 
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Figura 54 - Notícia dando conta do gelo e da neve que deixaram centenas de famílias sem luz. Fonte: edição n.º 

3513, do dia 8 de março de 2018, do jornal “A Voz de Trás-os-Montes”. 
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Anexo II – Condições sinópticas associadas à depressão Emma 

Figura 55 - a) Carta de análise de superfície para as 06 UTC do dia 25 de fevereiro de 2018 (a partir de Wetter, 2018a); b) Imagem de satélite perto do pico de força da 

depressão e nuvens associadas ao longo da Península Ibérica para o dia 25 de fevereiro de 2018 (a partir de Nasa, 2018); c) o mesmo que a) para o dia 26 de fevereiro; d) o 

mesmo que b) para o dia 26 de fevereiro; e) o mesmo que a) para o dia 27 de fevereiro; f) o mesmo que b) para o dia 27 de fevereiro; g) o mesmo que a) para o dia 28 de 

fevereiro; h) o mesmo que b) para o dia 28 de fevereiro; i) o mesmo que a) para o dia 1 de março; j) o mesmo que b) para o dia 1 de março. 

a) c) e) g) i) 

b) d) f) h) j)
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Quadro 11 - Principais caraterísticas associadas à depressão Emma, com base na observação e análise das cartas 

de análise de superfície do UK Met Office (elaborado a partir de Wetter, 2018a). 
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Figura 56 - Localização geográfica do núcleo de pressão mínima da depressão Emma, com intervalos temporais 

de 6 horas (elaborado a partir do quadro 11). 



Anexos 

147 

Figura 57 – Evolução temporal da pressão central da depressão Emma, ao longo do seu tempo de vida. Sendo os 

dados relativos ao número de horas decorrido desde o início da sua formação (elaborado a partir do quadro 11). 

Figura 58 - Análise da temperatura a 2 metros. a) Para as 00 UTC do dia 27 de fevereiro de 2018; b) o mesmo que 

a) para as 06 UTC; c) o mesmo que a) para as 12 UTC; d) o mesmo que a) para as 18 UTC; e) Para as 00 UTC do

dia 28 de fevereiro; f) o mesmo que e) para as 06 UTC; g) o mesmo que e) para as 12 UTC; h) o mesmo que e)

para as 18 UTC (a partir de Wetter, 2018b).
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Figura 59 - Análise da velocidade do vento a 10 metros. a) Para as 00 UTC do dia 27 de fevereiro de 2018; b) o 

mesmo que a) para as 06 UTC; c) o mesmo que a) para as 12 UTC; d) o mesmo que a) para as 18 UTC; e) Para as 

00 UTC do dia 28 de fevereiro; f) o mesmo que e) para as 06 UTC; g) o mesmo que e) para as 12 UTC; h) o mesmo 

que e) para as 18 UTC (a partir de Wetter, 2018b). 

 

 

 

Figura 60 - Análise da área com cobertura de neve. a) Para as 00 UTC do dia 27 de fevereiro de 2018; b) o mesmo 

que a) para as 06 UTC; c) o mesmo que a) para as 12 UTC; d) o mesmo que a) para as 18 UTC; e) Para as 00 UTC 

do dia 28 de fevereiro; f) o mesmo que e) para as 06 UTC; g) o mesmo que e) para as 12 UTC; h) o mesmo que e) 

para as 18 UTC (a partir de Wetter, 2018b). 
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Figura 61 - Análise da temperatura potencial equivalente a 850 hPa. a) Para as 00 UTC do dia 27 de fevereiro de 

2018; b) o mesmo que a) para as 06 UTC; c) o mesmo que a) para as 12 UTC; d) o mesmo que a) para as 18 UTC; 

e) Para o dia 28 de fevereiro; f) o mesmo que e) para as 06 UTC; g) o mesmo que e) para as 12 UTC; h) o mesmo

que e) para as 18 UTC; i) o mesmo que a) para o dia 1 de março; j) o mesmo que i) para as 06 UTC; k) o mesmo

que i) para as 12 UTC; l) o mesmo que i) para as 18 UTC (a partir de Wetter, 2018b).
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e) f) h) g) 
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Anexo III – Lista das depressões ocorridas desde o dia 1 de dezembro de 

2017 

Quadro 12 - Lista de depressões ocorridas em Portugal, desde o início da sua designação por parte do Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera - IPMA, da Agência Meteorológica Estatal de Espanha - AEMET e da Méteo-

France, em 2017. 
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Legenda RRMAX - Precipitação máxima diária (mm) 

FFMAX - Intensidade máxima do vento, rajada (km/h) 
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Anexo IV – Danos no sistema de energia elétrico do Parque Eólico da Arada – Inverno de 2015 

a) b) 

c) d) 

Figura 62 - a) Condutor coberto com manga de gelo derrubado sobre a superfície; b) componente do SEE danificado devido à manga de gelo; c) torre revestida de neve e 

gelo; d) torre danificada pela ação da força da neve e gelo após o evento. Fotografias cedidas pela empresa EGSP - Energia e Sistemas de Potência, Lda. 


