
  Tiragem: 9311

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 16,33 x 18,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 57744311 01-02-2015

EDP tem projecto-piloto
para solucionar falhas
Pombal O projecto deve estar concluído em 2017, tendo surgido no âmbito
de um estudo desenvolvido em colaboração com o IPMA e o ICAT
Orlando Cardoso

A EDP Distribuição prevê con-
cluir em 2017 um projecto-pi-
loto na zona do Louriçal, no
concelho de Pombal, com vista
a aumentar a «resiliência das
redes aéreas a eventos meteo-
rológicos extremos», evitando
eventuais interrupções de for-
necimento de energia eléctrica.

Aquele projecto, iniciado em
2014, surgiu no âmbito de um
estudo desenvolvido em cola-
boração com o Instituto Por-
tuguês do Mar e da Atmosfera
(IPMA) e o Instituto de Ciência
Aplicada e Tecnologia (ICAT)
da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, no
qual são identificadas as re-
giões do país mais vulneráveis
a ocorrências meteorológicas
com elevado impacto no for-
necimento de energia eléctrica.

Segundo o gabinete do mi-
nistro do Ambiente, Ordena-
mento do Território e Energia,
em resposta ao deputado so-
cial-democrata Pedro Pimpão,
depois de este ter questionado
as falhas de energia em par-
ques industriais, nomeada-
mente no concelho de Pombal,

«identifica-se uma elevada sus-
ceptibilidade a condições cli-
matéricas adversas, as quais

influenciam directamente a
duração das interrupções do
fornecimento». Uma situação

que «foi já identificada pelo
operador da Rede Nacional de
Distribuição na sua proposta
de plano de desenvolvimento
e investimento da rede de dis-
tribuição de electricidade para
o período 2015-2019», adianta.

No mesmo documento, o ga-
binete de Moreira da Silva in-
forma que «o conjunto de so-
luções que se consideram po-
der aumentar a resiliência das
redes aéreas a eventos meteo-
rológicos extremos» e que se-
rão validados pela EDP Distri-
buição naquele projecto-piloto
«incluem nomeadamente a
gestão do coberto florestal ad-
jacente às faixas regulamenta-
res do tipo “Buffer de Gestão
de Risco” e reforço de condu-
tores das linhas com secções
mais reduzidas para as redes
existentes localizadas nas zo-
nas de maior risco».|
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As interrupções de fornecimento de energia causam prejuízos

Estudo permitiu iden-
tificar as regiões do
país mais vulneráveis
a ocorrências meteo-
rológicas com elevado
impacto no forneci-
mento de energia


