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Resumo 

Este documento apresenta uma ferramenta para análise de risco e definição 

dos níveis da reserva de cobertura e da reserva operacional do sistema 

elétrico de Portugal Continental, considerando a presença de veículos 

elétricos (VEs) num cenário de grande utilização de potência renovável. A 

ferramenta baseia-se em simulação de Monte Carlo cronológico. Ao adotar-

se uma representação cronológica para os estados do sistema é possível 

modelizar as dependências temporais de uma forma simples e expedita.  

A avaliação permite inferir sobre a existência de recursos primários 

suficientes, como por exemplo a água e/ou o vento, no sistema de geração 

para garantir que, tanto a reserva de cobertura como a operacional, estão 

dimensionadas de forma apropriada. Para incluir o comportamento dos VEs 

na avaliação da adequação do sistema de geração foram desenvolvidos 

modelos para representar não só a mobilidade dos VEs mas também as 

estratégias de carregamento das baterias. Pretende-se com este estudo avaliar 

o impacto que a integração de um elevado número de VEs nos sistemas de 

energia pode causar na avaliação da adequação da reserva operacional. 

Este documento encontra-se organizado em três secções. Na secção 1, são 

apresentadas todas as características e fundamentos teóricos da ferramenta 

desenvolvida. Na secção 2 são apresentados os resultados da avaliação de 

risco. A secção 3 apresenta as conclusões finais. 
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1 Avaliação da Adequação da Reserva Operacional usando o Método 

de Simulação de Monte Carlo Cronológico 

1.1 Adequação da Geração 

Em termos gerais, a fiabilidade de um Sistema Elétrico de Energia (SEE) 

pode ser vista como a capacidade que este possui para executar as suas 

funções num determinado período de tempo (Allan e Billinton (1996), 

Billinton e Li (1994)). Avaliar a fiabilidade sob o ponto de vista da 

adequação consiste em determinar se existem recursos suficientes para 

garantir uma adequada continuidade de serviço respeitando rigorosamente as 

restrições operacionais. O resultado da avaliação é uma medida de risco que 

reflete a possibilidade da capacidade de geração disponível não ser suficiente 

para suprir a carga durante um determinado período de tempo. A medida de 

risco pode ser calculada usando duas abordagens: a abordagem 

determinística e a probabilística. A abordagem determinística permite avaliar 

a fiabilidade do SEE segundo regras práticas. Algumas dessas regras podem 

ser encontradas na literatura especializada ou nos manuais das empresas, 

sendo a regra N-1 uma das mais reconhecidas internacionalmente. 

Atualmente está firmemente estabelecido na comunidade científica que, para 

obter uma medida de risco consistente, é necessário recorrer a abordagens 

probabilísticas dado que somente esta permite modelizar a natureza 

estocástica do comportamento dos componentes do SEE. 

Na avaliação da adequação da geração tanto a rede de transporte como a rede 

de distribuição são desconsideradas (Allan e Billinton (1996), Billinton e Li 

(1994)). O modelo usado é o de barramento único onde todas as unidades de 

geração e a carga do sistema estão conectadas. A avaliação pode ser dividida 

conceptualmente em duas áreas: a avaliação da reserva de cobertura e a 

avaliação de reserva operacional (Matos et al (2009), Leite da Silva et al 

(2010)). Seguidamente serão abordados as contendas específicas destas duas 

áreas distintas. 

1.2 Reserva de Cobertura 

Os estudos da reserva de cobertura consistem em avaliar se a capacidade de 

geração está adequadamente dimensionada para suprir a carga do sistema 

num horizonte temporal de longo prazo. O comportamento estocástico das 

unidades de geração está associado não só às saídas forçadas de serviço por 

avaria mas também à variação temporal dos recursos energéticos primários. 

Por outro lado, o comportamento estocástico da carga deriva da sua variação 

cronológica e da incerteza na sua previsão. A deteção dos eventos de corte 

de carga é efetuada usando a seguinte inequação: 



 0 LG  (1) 

onde, G e L são, respetivamente, a capacidade de geração disponível e carga 

do sistema. Em termos simples, a reserva de cobertura consiste, então, na 

subtração das variáveis estocásticas G – L. 

1.3 Reserva Operacional 

Os estudos de reserva operacional consistem em determinar, para um 

horizonte temporal de longo prazo, se o parque produtor é suficientemente 

flexível para atender às incertezas inerentes à operação do sistema no curto 

prazo. A reserva operacional agrega os conceitos de reserva secundária e 

terciária (Matos et al (2009), Leite da Silva et al (2010)). A quantidade de 

potência necessária tanto para assegurar a reserva primária como a reserva 

secundária é estabelecida no início da simulação. A quantidade de potência 

associada à reserva terciária varia de acordo com a capacidade das unidades 

que não foram escalonadas e que podem ser mobilizadas em até uma hora. 

Sendo assim, a reserva operacional pode ser definida como ROPE = RS + RT 

onde RS é a reserva secundária e RT é a reserva terciária. A deteção dos 

eventos em que a reserva operacional é insuficiente para atender as 

incertezas mencionadas é realizada usando a seguinte inequação (Rosa et 

al(2010)): 

 GPLRR WTS   (2) 

onde, ΔL e ΔPW são, respetivamente, os desvios entre os valores previstos 

para a carga e para a potência eólica na hora t em relação aos valores 

efetivamente observados e ΔG é o valor de capacidade de geração 

escalonada que saiu de serviço na hora t devido a avarias. Na Figura 1 

ilustram-se as situações de reserva operacional suficiente e insuficiente.  

 

Figura 1: Verificação da reserva operacional: suficiente e insuficiente. 



Observa-se, que a reserva operacional definida para a hora t deve ser 

suficiente para compensar a ocorrência de variações inesperadas (incertezas), 

conforme a Figura 1. Nota-se, também, um valor adicional no topo do bloco 

de reserva operacional, que se deve à característica discreta do 

escalonamento das unidades de geração. 

1.4 Modelos 

Para determinar a capacidade de um componente do sistema, dois modelos 

são considerados (Rosa et al (2011)): o modelo estocástico de 

falha/reparação e o modelo de variação temporal da capacidade. O primeiro 

destes modelos está relacionado com o comportamento estocástico das 

transições entre os estados de falha e de reparação. Nos estudos efetuados 

são usados dois modelos: o modelo de Markov a dois estados (Figura 2), e o 

modelo de Markov multiestados (Figura 3) (Allan e Billinton (1996)). Se o 

ciclo estocástico de falha/reparação de um determinado componente segue o 

modelo de Markov a dois estados, a sua capacidade máxima é 

disponibilizada quando este se encontra no estado Up (disponível). 

Contrariamente, quando este está no estado Down (indisponível), a 

capacidade disponível é zero.  
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Figura 2: Modelo de Markov a dois estados (λ é a taxa de falhas e μ é a taxa de 

reparação). 
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Figura 3: Modelo de Markov multiestados (λ é a taxa de falhas, μ é a taxa de 

reparação, k é o índice do estado e L é o número de estados da agregação).  

Se as transições entre estados seguirem uma distribuição de probabilidade 

exponencial, o tempo de residência em cada estado é calculado através das 

seguintes equações (Rubinstein e Kroese (2008)): 
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onde, U1 e U2 são números aleatórios uniformemente amostrados do 

intervalo [0,1] e λ = 1 / MTTF  e µ = 1 / MTTR são, respetivamente, a taxa 

de falha e a taxa de reparação do componente. Por outro lado, se o ciclo 

estocástico falha/reparação de uma agregação de N componentes segue o 

modelo de Markov multiestados, a capacidade do estado k é dada por (Rosa 

et al (2011)): 

 CkNCk  )(  (5) 

onde, N é o número de componentes da agregação com k = 0,1,…,L e com              

L ≤ N+1, e C é a capacidade de um componente da agregação. 

O modelo de Markov multiestados de N componentes contém no máximo 

N+1 estados. No entanto, o número de estados da agregação pode ser menor 

que N+1, excluindo aqueles cuja probabilidade é menor que um determinado 

valor. Se as transições entre estados seguirem uma distribuição de 

probabilidade exponencial e se o estado atual não é o primeiro nem o último, 

o tempo de residência é calculado através de (Rubinstein e Kroese (2008)): 
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onde, U1 e U2 são números aleatórios uniformemente sorteados do intervalo 

[0,1], λ = 1 / MTTF  e µ = 1 / MTTR são, respetivamente, a taxa de falha e a 

taxa de reparação de um componente da agregação, T
K
 é o tempo de 

residência no estado k e N é o número de componentes da agregação. Se, por 

outro lado, o estado atual for o primeiro ou o último, o tempo de residência é 

calculado usando (Rubinstein e Kroese (2008)): 
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onde, U1 e U2 são números aleatórios uniformemente sorteados do intervalo 

[0,1], λ = 1 / MTTF  e µ = 1 / MTTR são, respetivamente, a taxa de falha e a 

taxa de reparação de um componente da agregação, T
0
 é o tempo de 

residência no estado k = 0, T
L
 é o tempo de residência no estado k = L  e N é 

o número de componentes da agregação. 

1.4.1 Representação dos Geradores 

1.4.1.1 Geradores Térmicos Convencionais 

O modelo estocástico de falha/reparação desse tipo de geradores é 

representado por um modelo de Markov a dois estados cujas transições 

seguem uma distribuição de probabilidade exponencial. Aquando no estado 

Up o gerador convencional disponibiliza a sua capacidade máxima. Se, por 

outro lado, este se encontra no estado Down, a capacidade do gerador é zero. 

1.4.1.2 Geradores Hídricos sem Capacidade de Bombagem 

Assim como os geradores térmicos convencionais, o modelo estocástico de 

falha/reparação desse tipo de geradores é representado por um modelo de 

Markov a dois estados cujas transições seguem uma distribuição de 

probabilidade exponencial. O modelo de variação temporal da capacidade 

deste tipo de unidades considera que a relação entre a capacidade mensal 

disponível no estado Up e o volume armazenado em cada aproveitamento é 

modelizada por polinómios. A seguinte expressão traduz essa relação: 

 
xCVBAVP )()(   (9) 

onde, P(V) é a capacidade de geração mensal em função do volume 

armazenado V(hm
3
), A(MW), B(MW/hm

3
), C(hm

3
) e o parâmetro x são 

característicos de cada aproveitamento. 

1.4.1.3 Parques Eólicos 

Aproveitando o facto dos geradores de um parque eólico serem 

tradicionalmente iguais, o modelo de Markov multiestado é utilizado para 

representar o ciclo estocástico de falha/reparação. Este ciclo segue uma 

distribuição de probabilidade exponencial. O modelo de variação temporal 

da capacidade deste tipo de unidades consiste em séries horárias de 

capacidade de produção em percentagem da capacidade instalada do parque 

(Matos et al (2009), Leite da Silva et al (2010), Rosa et al (2011)). 



1.4.2 Representação da Carga 

A carga é representada por um modelo cronológico com resolução horária, e, 

por conseguinte, constituído por 8760 picos horários de carga. Este modelo é 

construído com base em observações recolhidas durante vários anos 

(Billinton e Li (1994)). 

1.4.3 Modelos de Incerteza 

Para o cálculo das necessidades de reserva operacional em cada hora t, é 

necessário efetuar o somatório das incertezas relacionadas com as variações 

inesperadas de carga, do vento e da capacidade de geração escalonada 

indisponível devido a saídas forçadas por avaria. A variação de capacidade 

de geração é facilmente obtida por comparação do estado de cada unidade 

escalonada no início e no fim de cada hora t. A variação inesperada de carga 

e de potência eólica são calculadas com base em modelos de incerteza, 

descritos nas subsecções seguintes. 

1.4.3.1 Representação da Incerteza na Previsão de Carga 

A variação inesperada de carga, ΔL, é estimada usando um modelo de 

previsão de curto prazo baseado na distribuição normal. Este modelo, que 

consiste em prever um valor de carga para a próxima hora baseado na carga 

da hora atual, é usado para calcular a diferença entre o valor previsto e o 

valor realmente observado (Matos et al (2009), Leite da Silva et al (2010), 

Rosa et al (2011)). 

1.4.3.2 Representação da Incerteza na Previsão de Potência Eólica 

A variação inesperada de potência eólica, ΔPW, é calculada através de um 

método baseado no modelo de persistência para previsão de potência eólica a 

curto prazo. Este modelo prevê que o valor de potência eólica para a 

próxima hora é idêntico ao observado na hora anterior. O método utilizado 

permite estimar a incerteza de curto prazo na previsão de potência eólica 

usando a seguinte equação: 

 )1()()(  tPtPtP WWW  (10) 

onde, PW(t) e PW(t – 1) são, respetivamente, a capacidade de geração eólica 

na hora t e t – 1. 



1.4.3.3 Escalonamento das Unidades de Geração 

O escalonamento das unidades de geração é feito segundo uma estratégia de 

ordem de mérito. Segundo esta estratégia, os geradores com maior mérito 

são preferencialmente despachados em detrimento dos outros. A ordem de 

mérito (Matos et al (2009), Leite da Silva et al (2010), Rosa et al (2011)) é 

estabelecida com base em listas de prioridades fornecidas pelas operadoras 

do SEE.  

1.5 Veículos Elétricos 

A forma como os proprietários dos VEs irão carregar as baterias depende de 

inúmeros fatores, destacando-se as necessidades associadas à mobilidade e o 

preço da energia elétrica como dois dos mais relevantes. Por conseguinte, o 

modelo apresentado em (Rosa et al (2011)) é usado neste artigo para calcular 

a carga proveniente dos VEs. Este modelo considera a representação da 

mobilidade dos VEs através de um processo de contagem baseado na 

mobilidade da população e do tipo de estratégia de carregamento 

considerada. As secções seguintes apresentam a constituição do modelo dos 

VEs incluído na avaliação da adequação dos sistemas de geração. 

1.5.1 Modelo dos VEs 

1.5.1.1 Mobilidade da População 

O estudo desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estatística (Direção Geral 

de Transportes Terrestres (2000)) teve como objetivo criar uma base de 

dados para caracterizar a mobilidade dos cidadãos. Este estudo revelou que 

os padrões de mobilidade nas várias regiões analisadas são semelhantes 

mesmo quando estas possuem diferentes contextos económicos e sociais. 

Neste ponto, convém salientar que este estudo se refere a regiões do 

território de Portugal Continental, e portanto, os resultados nele apresentados 

poderão não ser aplicáveis a outros países e/ou regiões. 

1.5.1.2 Mobilidade dos Veículos Elétricos 

Os VEs são considerados como uma carga adicional que varia 

estocasticamente de acordo com os padrões de mobilidade e estratégias de 

carregamento (Rosa et al (2011)). Esta nova carga é então adicionada, 

considerando uma resolução horária, à carga do sistema. Desta forma, parte 

da carga horária do sistema é o resultado de uma nova variável aleatória. 

A quantidade horária de carga associada aos VEs depende do número de 

veículos que estão em modo de carregamento. Como primeira abordagem, é 



estimada em cada hora do dia a quantidade de veículos em cada ponto de 

carregamento (PC) e em cada estação de carregamento (EC). A chegada dos 

VEs a um PC ou EC pode ser vista como um processo estocástico cujos 

eventos ocorrem de forma independente. Dessa forma, pode-se usar um 

processo de contagem estocástica, baseado no Processo de Poisson 

Homogéneo, para modelizar este comportamento.  

1.5.1.3  Processo de Contagem do Número de Veículos Elétricos nos 

Pontos de Carregamento ou Estações de Carregamento 

O número de VEs que chegam a um PC ou EC é representado por uma 

variável aleatória discreta que pode ser modelizada por uma distribuição de 

Poisson (Pestana e Velosa (2008)). Para estimar a carga associada aos VEs, é 

necessário estimar, para cada hora, o número de VEs em cada área. Esta 

contagem é modelizada através de um processo de Poisson Homogéneo. Este 

processo é caracterizado por uma taxa média λ que representa o número 

médio de chegadas no intervalo de tempo [t, t + τ]. A probabilidade de 

ocorrência de um determinado número de chegadas, k = 0,1,2,…∞, é dada 

por: 
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onde X(t + τ) – X(t) é o número de chegadas de VEs no intervalo [t , t + τ]. 

A taxa média de chegadas  é o único parâmetro necessário para se estimar o 

número de VEs que chegaram no intervalo de tempo. A amostragem de um 

número da distribuição de Poisson é efetuada através de um algoritmo 

baseado no método da transformada inversa (Rubinstein e Kroese (2008)). 

1.5.1.4 Cálculo da Carga Associada aos Veículos Elétricos 

A carga dos VEs numa determinada área depende do número de VEs que 

estão em modo de carregamento. Este número, que pode ser estimado 

usando o processo de Poisson Homogéneo descrito na secção anterior, é 

posteriormente multiplicado pela capacidade das baterias dos VEs para se 

obter a carga equivalente. A carga dos VEs é, então, agregada à carga do 

sistema. 

1.5.1.5 Estratégias de Carregamento 

Neste artigo são consideradas três estratégias de carregamento dos VEs: 

 Estratégia de carregamento direto – Dumb Charging; 



 Estratégia de carregamento nas horas de vazio sem controlo de carga – 

Valley Charging; 

 Estratégia de carregamento nas horas de vazio com controlo de carga – 

Smart Charging. 

Uma descrição mais detalhada das estratégias de carregamento pode ser 

encontrada em (Rosa et al (2011)). 

1.5.2 Avaliação da Adequação da Geração incluindo Veículos Elétricos 

Neste estudo, a avaliação de adequação do sistema de geração é baseada 

numa representação cronológica para os estados do sistema. A simulação de 

Monte Carlo cronológico constrói as sequências de falha/reparação através 

de processos de Markov e, em conjunto, calcula o número de VEs através do 

processo de Poisson Homogéneo. A carga equivalente do sistema tem uma 

característica importante associada à “estocacidade” do comportamento dos 

VEs. Este comportamento resulta num incremento mais ou menos acentuado 

à carga do sistema, dependente do número de VEs resultante do processo de 

contagem.   

Da mesma forma descrita nas secções 1.3 e 1.4, a avaliação da adequação de 

reserva é realizada, agora, considerando o modelo de VEs. As equações 

usadas para se calcular os índices de fiabilidade permanecem também 

inalteradas (Allan e Billinton (1996)).  

1.5.3 Avaliação de Reserva de Cobertura incluindo Veículos Elétricos 

Para a inclusão dos VEs na avaliação da reserva de cobertura a inequação (1) 

é alterada da seguinte forma (Rosa et al (2011)): 

 0)(  VEPLG  (12) 

onde PVE é a carga dos VEs. 

1.5.4 Avaliação de Reserva Operacional incluindo Veículos Elétricos 

A variação inesperada associada à carga dos VEs depende do 

comportamento dos seus proprietários. Em analogia com a variação da 

capacidade de geração devido a avarias das unidades geradoras, é 

considerado que parte da carga do SEE inclui uma nova variável aleatória 

resultante da mobilidade dos VEs. Assim, a avaliação de reserva operacional 

é redefinida da seguinte forma (Rosa et al (2011)): 

 VEWTS PGPLRR   (13) 



onde ΔPVE é a variação inesperada associada à carga dos VEs. 

A Figura 4 ilustra a nova estrutura para a análise da reserva operacional. A 

reserva operacional terá que ser suficiente para acomodar esta nova variação 

inesperada. 
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Figura 4: Avaliação da reserva operacional incluindo a variação inesperada da 

carga dos VEs. 

2 Resultados da Avaliação de Risco 

Os resultados apresentados nesta secção referem-se aos índices de Loss Of 

Load Expectation (LOLE) e Expected Energy Not Supplied (EENS). Esta 

secção subdivide-se entre a caracterização do sistema de geração usado nas 

simulações e a discussão dos resultados obtidos. 

2.1 Caracterização do Sistema de Geração de Portugal Continental 

Para avaliar a capacidade da ferramenta desenvolvida para obtenção dos 

indicies de fiabilidade da reserva de cobertura e da reserva operacional 

foram efetuadas simulações para o sistema de geração de Portugal 

Continental (SGP) usando uma configuração de planeamento para o ano 

2020. A Figura 5 apresenta a estrutura do SGP para o ano em estudo. 

 

Figura 5: Sistema de geração de Portugal Continental discriminado por tecnologia 

para o horizonte de 2020. 



Esta configuração apresenta uma capacidade total instalada de 24974.92 

MW e ponta da procura anual estimada em 12300 MW. A reserva primária 

para cobrir os desvios de frequência é de 53 MW, enquanto a reserva 

secundária que deve atender às variações das incertezas associadas ao erro 

da previsão de carga do sistemas (incluindo os VEs), ao erro de previsão de 

potência eólica e às saídas forçadas das unidades de produção é de 500 MW. 

A Tabela 1 apresenta a estimativa de três cenários de penetração de VEs para 

o horizonte de 2020.  

 

Sistema de Geração de Portugal Continental - 2020 

Portugal 24311 (0.6%) 49698 (1.22%) 101435 (2.5%) 

Tabela 1: Cenários de penetração de VEs. 

Os valores entre parênteses indicam a correspondente percentagem de VEs 

em relação ao total da frota de veículos estimada para Portugal Continental 

no ano 2020.  

2.2 Discussão dos Resultados da Avaliação de Risco 

Os resultados apresentados nesta secção referem-se à avaliação da reserva de 

cobertura e da reserva operacional. Durante a simulação de 5 mil amostras 

anuais para avaliação do impacto da integração de VEs no SGP não foram 

detetados quaisquer eventos de corte de carga na avaliação da reserva de 

cobertura, facto que possibilita a consideração de índices de risco nulos. 

Portanto, a reserva de cobertura do SGP planeada para o horizonte de 2020 é 

suficiente mesmo considerando a integração de VEs projetada conforme os 

cenários apresentados na Tabela 1. 

A Tabela 2 apresenta os resultados da avaliação da reserva operacional para 

o SGP considerando o horizonte de 2020. Todos os índices de fiabilidade 

apresentam um coeficiente  de variação menor ou igual a 5%. Devido aos 

baixos valores de risco encontrados, inferiores aos padrões estabelecidos 

pelo operador do sistema, verifica-se que o SGP para o horizonte de 2020 

está adequadamente dimensionado para atender às incertezas relacionadas 

com as variações da carga, do vento e da capacidade disponível das unidades 

de geração escalonadas. 

A Figura 6 ilustra os resultados da Tabela 2. Desta figura pode-se analisar o 

impacto na reserva operacional resultante da estratégia de carregamento dos 

VEs. 

 



Dumb Sem VEs 0.6% VEs 1.22% VEs 2.5% VEs 

LOLE (h/ano) 4.06E-01 4.22E-01 4.35E-01 4.72E-01 

EENS (MWh/ano) 128.59 134.61 140.2 152.64 

Valley Sem VEs 0.6% VEs 1.22% VEs 2.5% VEs 

LOLE (h/ano) 4.06E-01 4.07E-01 4.15E-01 4.23E-01 

EENS (MWh/ano) 128.59 128.94 131.29 133.57 

Smart Charging Sem VEs 0.6% VEs 1.22% VEs 2.5% VEs 

LOLE (h/ano) 4.06E-01 3.88E-01 3.76E-01 3.50E-01 

EENS (MWh/ano) 128.59 121.16 116.02 106.82 

Tabela 2: Resultados da avaliação da reserva operacional para os cenários de VEs. 

Observa-se que, para manter o nível de adequação da reserva operacional em 

valores semelhantes ao cenário sem VEs, é necessário adotar-se a estratégia 

Smart Charging. Tanto as estratégias de carregamento Dumb e Valley 

Charging produzem resultados com um aumento do índice de risco devido 

principalmente ao incremento da carga resultante da integração dos VEs. 

 

a) Índice de risco LOLE. 

 

b) Índice de risco EENS. 

Figura 6: Índices da reserva operacional para o SGP no ano de 2020. 



Outra observação pertinente decorrente dos resultados apresentados na 

Figura 6 prende-se com a estimativa do índice LOLE no cenário em que 

simultaneamente 2.5% da frota de automóvel são VEs e a estratégia de 

carregamento é de Smart Charging. Com efeito, o índice LOLE da reserva 

operacional, neste cenário, é pouco menor que no cenário em que não 

existem VEs. Este resultado justifica-se pelo facto de, ao reduzir-se a carga 

dos VEs, redução essa possibilitada através de um controlo ativo de cargas 

dos VEs, após se verificar que a reserva operacional é insuficiente, a 

capacidade de geração extra destinada a suprir a carga dos VEs irá continuar 

sincronizada permitindo uma cobertura das outras variações inesperadas de 

uma forma mais eficaz sem ser necessário recorrer às unidades de geração 

associadas à reserva terciária mobilizável em uma hora. 

3 Conclusões 

Os resultados apresentados neste artigo permitiram analisar o impacto da 

integração de VEs na adequação do sistema produtor de energia elétrica de 

Portugal Continental. O cerne deste estudo consiste na análise do impacto 

das diversas estratégias de carregamento na adequação tanto da reserva de 

cobertura como da reserva operacional. Dos resultados apresentados 

verificou-se que a estratégia Smart Charging é a mais apropriada para se 

integrar de forma segura a carga adicional requerida pelos VEs. No entanto, 

sublinha-se neste ponto que é necessário analisar mais estratégias para se 

adquirir uma ampla perspetiva sobre qual será a melhor forma para lidar com 

esta nova solicitação ao sistema imposta pelos VEs. Verificou-se também, a 

partir dos resultados apresentados na secção 2, baixos valores para os índices 

de risco. Conclui-se, portanto, que para o horizonte de planeamento de 2020, 

a configuração planeada para o sistema de geração de Portugal Continental 

atende tanto os requerimentos da reserva de cobertura como os de reserva 

operacional.  

Em relação ao modelo de VEs, este tem como principal vantagem a 

flexibilidade para admitir diferentes tipos de estratégias de carregamento, 

assim como diferentes tipos de VEs, tendo em conta que a capacidade das 

baterias pode variar entre diferentes tipos de veículos. O modelo também 

pode seguir diferentes tipos de caracterização da mobilidade dos VEs. Este 

assume que o número de VEs que chega a uma determinada zona numa 

determinada hora segue uma distribuição de Poisson. Dessa forma, é 

somente necessário determinar para cada hora do dia a taxa média de 

chegadas dos VEs às zonas pré-definidas para se saber qual a quantidade de 

VEs que potencialmente estarão em modo de carregamento. 
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