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Enquadramento/Escopo 

 

• O tema tem sido desenvolvido em diversos projetos de 

pesquisa na Universidade do Minho, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado, incluindo cooperação com 

instituições internacionais  

NETEP 

European-Brazilian Network on Energy Planning 

http://netep.dps.uminho.pt/ 

Universidade do Minho; Universitat Autònoma de Barcelona; 

Cranfield University; COPPE/UFRJ 

SEPP 

Sustainable Electricity Power Planning  

http://sepp.dps.uminho.pt/ 

http://netep.dps.uminho.pt/
http://sepp.dps.uminho.pt/


Enquadramento/Escopo 

• Objetivos 20-20-20 União Europeia 

 

“20-20-20 objectives can be achieved in Europe: 20% 

reduction in emissions, 20% renewable energies and 20% 

improvement in energy efficiency by 2020 “ 

  

– Segurança do abastecimento 

– Redução de consumos de energia 

– Redução de emissões de CO2 

– Aumento de competitividade da economia + bem 

estar social (objetivos financeiros e não financeiros) 

 



Enquadramento/Escopo 

• A transformação de sistemas energéticos requer: 

 

–  a integração de aspetos técnicos, sociais, culturais, económicos 

e ambientais; 

 

– um maior envolvimento da sociedades, das comunidades e dos 

cidadãos; 

 

– novos modelos de planejamento e  novos modelos de negócio  

 

 

  Abordagem multidisciplinar 

 

Comunicação dos resultados à comunidade cientifica, industria e 

publico em geral.  



Energia e desenvolvimento 

sustentável 

 Assegurar uma sociedade sustentável às futuras gerações passa 

pela implementação de um sistema energético sustentável.  

Desenvolvimento 

sustentável. 

Sustentabilidade ambiental 

Redução de impactos 

externos nos 

desenvolvimentos futuros.  

Sustentabilidade económica 
Utilização de recursos 

de forma eficiente. 

Sustentabilidade social 
Acesso universal a todos os 

benefícios dos 

desenvolvimento. 



Energia e desenvolvimento 

sustentável 



Abordagem multidisciplinar 

A modelação desenvolvida na Universidade do Minho permitiu 

integrar: 

 

 

Minimização de custos e emissões  

 

Desafios da integração das energias renováveis  

 

A avaliação de cenários, tecnologias e projetos 

 

 

 

   

Modelos de otimização   

Análise multicritério 

Metodologias participativas 

Análise estatística 

Modelos de avaliação económica 

Avaliação de impactos e risco 



Abordagem multidisciplinar 

Dimensões económicas e ambientais 

 

 

Novos modelos de otimização para planejamento elétrico 

estratégico baseados numa abordagem multi-periódica com 

integração de modelos de longo prazo (planejamento estratégico) 

com modelos de curto prazo (planejamento operacional). 

 

  

 Permite o reconhecimento dos impacto da integração das 

energias renováveis de produção variável no sistema 

 

 



Abordagem multidisciplinar 

Dimensões económicas e ambientais 

 

 

 

Aplicação dos modelos propostos a Portugal, para a definição de 

cenários “ótimos” para o desenvolvimento do sistema elétrico para 

os próximos 10 anos/20 anos. 

 

 Permite a caracterização dos custos previstos, emissões, 

dependência energética externa, produção esperada, potência 

instalada… 

 

  

 

 

Modelos de otimização incluindo restrições técnicas, demanda 

e legais para planeamento energético estratégico. 

 

Modelos escritos em linguagem GAMS livres de serem 

adaptados usados e adaptados por qualquer autor.  

 

 

 

 



Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão económica  ambiental 

 

Construção de cenários – curva de Pareto custo/CO2 

 

 

 

 

 

  

 



Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão económica  ambiental 

 

Exemplos de cenários 

 

 

 

 

 

  

 

  S1 S2 S3 

Térmica (MW) 6986 8336 6286 

Hidrica(MW) 5578 6578 6578 

Eólica (MW) 7971 3571 7971 

Outra (cogeração e outras renováveis) (MW) 3529 3529 3529 

% produção renovável 68% 55% 72% 

Dependencia energética externa (%) 32% 45% 28% 

Custo (€/MWh) 25.69 25.96 26.37 

CO2 (t/MWh) 0.262 0.296 0.250 



Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão económica  ambiental 

 

Será a abordagem multi-peródica importante?  

 

 

 

 

 

 

  

 

Sim, sobretudo num sistema que combine renováveis de produção 

variável e térmica.  

 



Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão económica  ambiental 

 

Será possível simular um sistema 100% renovável? Sim, exemplo 

(académico) para Portugal (sistema fechado ou interligado com Espanha). 

 

 

 

 

 

 

  

 



Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão económica  ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Será possível modelar o risco e incerteza dos recursos renováveis? 

 

 Sim, modelação para Portugal considerando a função distribuição 

 de probabilidades para cada recurso (exemplo abaixo) 

 

 Integração no modelo determinístico (análise de cenários 

 combinados com probabilidades associadas) – abordagem 

 simples, ainda muito para fazer… 
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Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão social 

 

 

Avaliação multicritério dos cenários resultantes do modelo de otimização. 

 

Cenários foram avaliados de acordo com 13 critérios e recorrendo a 

entrevistas com 11 académicos (ferramenta multicritério em 

http://sepp.dps.uminho.pt/)  
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Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão social 

 

Atributos mais valorizados por especialistas em Portugal.  



Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão social 

 

Atributos mais valorizados por especialistas no Brasil (33 peritos)  

Trabalho conjunto UMinho UFRJ/COPPE/PPE submetido ao Journal of Cleaner Production 

 



Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão social 

 

Modelos multicritério são muito importantes na avaliação de sustentabilidade 

– raramente é atribuída ponderação zero a um critério mesmo pelos peritos 

favorecendo o critério custo. 

 

 

O custo ainda é uma barreira à integração de renováveis. Mas a aceitação 

social não pode ser descurada! 

 

 

Em Portugal – o custo, emprego e saúde publica foram os aspetos 

considerados mais importantes. Ruido, impacto visual e renda local foram os 

aspetos considerados menos importantes.  

 

 

E a população, também pensa assim? 

 

  



 Inquérito à população Portuguesa sobre conhecimento e aceitação de 

energias renováveis.  

 

 Resultados demonstram uma opinião muito positiva para todas as tecnologias 

– sobretudo solar.  

 

 População não reconhece nas tecnologias solares um custo adicional e um 

impacto na fatura elétrica a pagar. 

   

 

 

 População desconhece a existência de sistemas de apoio às energias 

renováveis.  

 

Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão social 

 



 

 

 População considera que as energias renováveis trazem benefícios aos 

desenvolvimento local/regional.  

 

 Concordância com projetos de energias renováveis. 

 

  País Munícipio 

discorda concorda discorda concorda 

Grande hidrica 22.9% 77.1% 45.1% 54.9% 

Eólica 9.1% 90.9% 21.5% 78.5% 

Fotovoltaica 3.8% 96.2% 10.8% 89.2% 

Biomassa* 14.5% 85.5% 41.6% 58.4% 

*florestal 

Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão social 

 



 

 

 O caso da energia eólica: impacto no custo da eletricidade 
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Resultados – dimensão social 

 

Abordagem multidisciplinar 



 

 

 O caso da energia eólica: impacto no ambiente 
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Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão social 
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 O caso da energia eólica: impacto no desenvolvimento local 

Resultados – dimensão social 

 

Abordagem multidisciplinar 



 

 

 Os resultados obtidos para Portugal demonstram que as energias renováveis 

são bem aceites pela população e peritos.  

 

 O desenvolvimento local, criação de emprego e redução da dependência 

energética externa são os atributos mais valorizados.  

 

 

 E a população com contacto com um parque eólico, que impactos 

sente/valoriza? 

 

 

 

 

Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão social 

 



Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão social 

 
 

 

 Caso de estudo numa região no Norte de Portugal com forte incidência de 

parques eólicos.  

 

 

 População dispersa, em declínio e com renda inferior à média da população 

nacional.  

 

 

 Metodologia: entrevistas com representantes da comunidade e inquérito à 

população (validade estatística) 

 

 

 

 



Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão social 

 

 

 Benefícios 



Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão social 

 

 Impactos negativos 

Impactos negativos tendem a ser “mascarados” pelos benefícios económicos. 



Abordagem multidisciplinar 

Resultados – dimensão social - Brasil 

 
 

 Primeira tentativa de aplicação a uma comunidade (académica) do Rio Grande 

do Norte para o caso da energia solar e eólica. 

 

 Representatividade estatística e primeira abordagem ao efeito NIMBY no 

Brasil. 

 

 Grande aceitação pelas tecnologias renováveis. 

 

 Fenómeno NIMBY muito reduzido. 

 

 Aceitação suportada na perceção de impactos sociais positivos.  

 

 População muito sensível às questões ambientais (sobretudo eólica).  

 
 

Lunardo Alves de Sena, Paula Ferreira, Ana Cristina Braga (2016) "Social acceptance of wind and 

solar power in the Brazilian electricity system" Environment, Development and Sustainability, vol. 

18 (5), 1457-1476. 

 

 



Comunidade cientifica e 

internacional 
International Conference on Energy and Environment: 

bringing together Engineering and Economics 

 

 

Edição 2015 – Universidade do Minho – Escola de Engenharia  

http://coutin68.wix.com/icee2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fep.up.pt/conferences/icee2017/
http://www.fep.up.pt/conferences/icee2017/


Comunidade cientifica e 

internacional 

Números especiais em revistas internacionais que reconhecem a 

importância da abordagem multidicisciplinar. 

 

Energy and Environment: bringing together Engineering and 

Economics 

 

 

 

 



Comunidade cientifica e 

internacional 
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Comunidade cientifica e 

internacional 
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Comunidade cientifica e 

internacional 
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internacional 
Environment, Development and Sustainability (Volume 18, 

Issue 5, pp 1275–1277)  
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development with less economic growth: A research note. Environment, Development 
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Comunidade cientifica e 

internacional 
Horizon 2020 Work Programme 2016-2017 -  Societal Challenge 3 

"Secure, Clean and Efficient Energy"  

“Proposals should focus on improved multidisciplinary approaches (…) “ 

 

 

“This may require a multi-disciplinary perspective with contributions also from the 

social sciences and humanities, which then should be integrated into the research 

process from the outset. A methodology that permits a sustainability assessment of the 

environmental (notably in terms of GHG performance), as well as economic and social 

benefits with respect to current technologies should be included.” 

 

 

“links to broader environmental, socioeconomic and livelihood issues that are of 

particular relevance to local communities, multidisciplinary research designs that 

integrate contributions also from the social sciences and humanities are encouraged” 

 

 

“The complexity of these challenges (…) calls for multi-disciplinary research 

designs” “fostering knowledge and information sharing among various 

disciplines” 
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