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Consumo e geração de energia equilibrados 

 

Em Portugal, a rede de transporte de energia 

foi concebida tendo em conta a produção 

maciça e contínua de energia proveniente 

das centrais térmicas e hídricas. Com a 

recente aposta nas fontes renováveis e uma 

vez que a produção de energia eólica e solar 

varia e está dependente do clima, é 

determinante conseguir prever os grandes, 

mas desiguais, volumes de produção destes 

tipos de energia para depois os integrar 

eficazmente na rede. 

 

Neste sentido, a REN tem vindo a 

desenvolver uma solução de previsão da 

produção de eletricidade de origem eólica e 

solar. A ferramenta – baseada num conjunto 

de softwares interligados – prevê, com 

fiabilidade, a energia que vai entrar no 

sistema, oriunda de fontes renováveis. Esta 

previsão favorece uma melhor articulação 

entre as fontes de energia renováveis e as 

centrais térmicas e hídricas.  

 

Ao conseguir o equilíbrio entre a geração e o 

consumo de energia a cada instante, a REN 

contribui para reduzir o custo das reservas de 

manutenção da segurança do abastecimento 

nacional de energia, e para evitar a 

importação de energia primária fóssil.  

 

O projeto é também um passo fundamental 

para que a energia eólica venha a substituir, 

de forma gradual, a energia fóssil. 

 

 

Impactos colaterais 

A ferramenta, desenvolvida internamente, e 

em colaboração com o R&D Nester (Centro 

de Investigação e Desenvolvimento da REN e 

da State Grid Corporation of China), produz 

impacto significativo no negócio - ao mesmo 

tempo que a qualidade do serviço prestado 

pela empresa aumenta, o desperdício e a 

necessidade de importação de energia é 

reduzido. 

 

A possibilidade de aproveitar, com maior 

eficiência, a energia de fontes renováveis no 

sistema, cria também valor para os 

produtores de energias renováveis e todas as 

empresas que direta ou indiretamente 

dependem delas. 

 

 



 

Um dos objetivos subjacentes a este projeto 

é a redução das emissões de gases com 

efeito de estufa e, consequentemente, a 

contribuição para uma economia de baixo 

carbono.  

 

Com este projeto a REN está a criar 

condições para que haja diminuição das 

emissões de CO2 na sua cadeia de valor, ou 

seja, nos produtores de energia renovável. A 

médio prazo, esta diminuição terá impacto 

também na pegada de carbono da REN.  

 

 

A previsão eólica 

Em 2004, ano de arranque do projeto de 

previsão de produção de energia eólica, a 

potência desta renovável ligada na rede 

nacional de transporte de energia era de 

apenas 200 MW. Atualmente, as centrais 

eólicas têm capacidade de produção de 4556 

MW. A REN consegue prever cerca de 80% 

desta potência e estimar os restantes 20%.  

 

Portugal está no 2º lugar do ranking mundial 

do consumo de energia abastecido por fonte 

eólica – com 24% - e é um dos poucos 

países do mundo que, apesar de contar com 

uma taxa elevada de penetração de eólica, 

não tem necessidade de limitar a produção 

desta renovável, evitando assim o 

desperdício de energia.  

 

A previsão solar 

O projeto de previsão de produção de 

energia solar começou em 2014, quando a 

potência solar fotovoltaica rondava os 300 

MW. Atualmente a capacidade instalada é de 

414 MW. A REN consegue prever cerca de 

43% da potência solar, sendo o valor 

restante estimado. 

 

A estimativa de produção das centrais solares 

fotovoltaicas é complementada com imagens 

de satélite e com uma sky camera. Instalada 

no solo, a câmara fotografa o céu e capta a 

intensidade das nuvens (índice de 

nebulosidade) e a consequente diminuição da 

luminosidade solar. 

 

 

 

A solução de previsão solar desenvolvida pela 

REN, e em colaboração com o Centro de 

Investigação R&D Nester é, atualmente, uma 

solução pioneira a nível mundial. 

 

 

 



 

Do modelo nacional à escala europeia  

Depois das soluções de previsão de produção 

de eletricidade de origem eólica e solar 

atingirem um elevado nível de precisão, a 

REN criou uma solução para combinar os dois 

sistemas. 

 

Mais tarde, foi feita a integração da previsão 

eólica e solar nos sistemas de gestão da rede 

nacional de transporte de energia. 

 

Em paralelo, a REN tem vindo a colaborar 

com entidades nacionais e europeias, com 

vista ao desenvolvimento de um modelo de 

previsão da produção de eletricidade de 

origem eólica e solar, adaptada aos 

diferentes operadores do mercado europeu. 

 

No caso da previsão eólica, a REN conta com 

parceiros na Península Ibérica como o 

Instituto Superior Técnico, Universidade de 

Aveiro, Ibermeteo, MetereoLógica, 

MeteoPortugal, Prewind e Smartwatt e tem 

participado em projetos europeus. 

 

Na energia solar, ainda estão a ser dados os 

primeiros passos para a criação da rede de 

networking. 

 
A construção de modelos e programas de 

previsão de produção de energia é uma área 

de investigação e melhoria contínua, estando 

constantemente a ser desenvolvidas 

pesquisas adicionais para melhorar a precisão 

das soluções. 

 
A previsão da energia eólica é um negócio 

existente na maioria dos países europeus, 

mas a previsão solar, por enquanto, ainda só 

está a ser desenvolvida em Portugal – pela 

REN - na Alemanha e em Itália. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REN – Redes Energéticas Nacionais 

A REN - Redes Energéticas Nacionais atua em duas grandes áreas de negócio em Portugal: 

transporte de eletricidade em alta tensão e gestão técnica global do sistema elétrico nacional e 

transporte de gás natural em alta pressão e gestão técnica global do sistema nacional de gás 

natural, garantindo a receção, armazenamento subterrâneo e regaseificação. Com cerca de 

650 colaboradores, a REN procura ser um dos operadores europeus de sistema de transporte 

de energia mais eficientes.  

 

Juntamente com o acionista State Grid Corporation of China, a REN criou o R&D Nester, um 

Centro de Investigação e Desenvolvimento focado no desenvolvimento de novas ferramentas e 

estratégias, em linha com o novo paradigma energético, com vista à promoção da construção 

de sistemas de energia mais eficiente e sustentável. O R&D Nester tem quatro áreas centrais 

de atividade: a simulação de sistemas de potência, gestão de energias renováveis, tecnologias 

de redes inteligentes e mercados de energia e economia. As soluções de previsão de energia 

por fontes renováveis estão a ser desenvolvidas pelo R&D Nester, com base em trabalho 

anteriormente desenvolvido pela REN. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


