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Agenda

O papel da EDP Distribuição na Qualidade de Serviço

Gestão de situações de crise - O POACGestão de situações de crise - O POAC

GONG – como vencemos esta tempestade
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A EDP Distribuição é a empresa em Portugal responsável pela gestão da rede 

de distribuição em regime de concessão

Produção Distribuição                     ComercializaçãoTransporte

Gestão de Concessões Reguladas

• Concessões BT

Concedidas pelos 278 Municípios 
por um período de 20 anos

• Concessão AT/MT

Concedidas pelo Estado até 2043

Principais Responsabilidades

� Planear, construir, operar e manter a Rede 
Nacional de Distribuição de Eletricidade

� Cumprimento do Regulamento   de Qualidade 

de Serviço e outros requisitos regulatórios

� Fornecer outros Serviços aos Comercializadores 

como Leituras, Switching, etc.
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Linhas AT/MT

Nível de Tensão: 

60 kV
30 kV
15 kV
10 kV

A EDP Distribuição fornece energia a mais de 6 milhões de clientes através da 
rede de c.220 mil km 

Subestações Produção Regime Especial

Subestações 
(60KV; 132KV)
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A última década foi marcada por uma melhoria significativa da Qualidade de Serviço 

Técnica, evidenciada na redução do Tempo de Interrupção de 86%

Evolução do Tempo de Interrupção
TIEPI MT Total com exclusão de tempestades ; Minutos

215

341

420

-86%

58
75

116121113109

176175

215

2012

-86%
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Esta melhoria da Qualidade de Serviço é visível de forma homogénea no país, 

verificando-se uma redução significativa das assimetrias nos últimos nove anos

2003 2007 2012

TIEPI por concelho – comparação entre valores 
verificados e valores de referência

Percentagem do valor de 
referência definido no 

Regulamento Qualidade Serviço
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Também a Qualidade de Serviço Comercial apresenta uma melhoria

Qualidade de Serviço Comercial Principais Operações EDP Distribuição

~ 35.000 ligações Baixa Tensão /ano

~ 590 ligações Média Tensão /ano

~ 22.000 microprodutores ligados

~ 772.000 operações de switching / ano

~ 27 milhões de leituras / ano na BT
80

90

100

Orçamentos de ramais de
BT

(até 20 dias úteis)

Execução de ramais
(até 20 dias úteis)

Clientes com reposição de
serviço até 4 horas
(na sequência de
interrupções de

fornecimento acidentais)

+ de 3 milhões de operações / ano

48,949,6
57,6

-15%

201220112010

Evolução das Reclamações (mil)
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Ativações do fornecimento
(até 2 dias úteis)

Atendimento nos centros
de atendimento

(até 20 min. espera)

Atendimento telefónico
centralizado

(até 60 seg. espera)

Pedidos de informação
(até 15 dias úteis)

fornecimento acidentais)

Padrão (%) 2012(%)



O aumento substancial da Qualidade de Serviço exigiu um forte 
investimento na rede de distribuição

A EDP Distribuição 

414

373

+11%

Subestações (#)

65.151Postos de 

Transformação (#) A EDP Distribuição 

investiu ~3,8 mil milhões 

de euros no período 

2002-2012
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50.633

+29%

191.611

223.734

+17%
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A EDP Distribuição tem de estar preparada para alguns eventos extraordinários, que, 
apesar de raros, podem provocar danos na rede de elevadas dimensões

Que tipo de acidentes ou catástrofes podem ocorrer? Com que consequências?

Desastres naturais – cheias, terramotos, ciclones, incêndios e fogos florestais, deslizamento de terras,

Terrorismo contra pessoas ou infra-estruturas e ciber-ataques;

Pandemias, erros humanas ou falhas materiais graves, 

Perda de Sistemas e/ou Comunicações

Fonte: 
KPMG
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Os Ativos da EDP Distribuição são considerados infraestruturas críticas sendo bastante 
importante a existência de Planos de Gestão de risco, segurança e continuidade de negócio

Infraestrutura Crítica

“Infraestrutura (…) situada em 

território nacional que é 

Resiliência dos Estados 

Proteção de Infraestruturas 

Críticas Nacionais

Resiliência das Empresas 

Gestão de risco, segurança e 

continuidade do Negócio

essencial para a manutenção 

de funções vitais para a 

sociedade, a saúde, a 

segurança e o bem-estar 

económico e social, …”*

* Fonte: Dec Lei nº62/2011 Proteção de Infraestruturas Críticas Europeias
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Estabelece:

� Informação a considerar para ativação de cada nível de atuação

� Caracterização dos três níveis de atuação

A EDP Distribuição está preparada para enfrentar situações de crise

POAC
� Estrutura de comando operacional

� Entidades externas a envolver

� Instalações prioritárias

� Contactos atualizados dos diferentes intervenientes

� Disposições gerais
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POAC

Plano Operacional 

de Atuação em Crise



AtuarAtuarAnteciparAntecipar

O POAC pretende antecipar situações em regime perturbado e garantir 

rapidez e eficiência na reposição do serviço da rede

• Manter o POAC atualizado

• Manter interação com a 
Protecção Civil Nacional e 
Regional

• Preparar a atuação em situação 
de crise – treino periódico

• Garantir capacidade de 
coordenação e de decisão

• Garantir capacidade de resposta

• Utilizar soluções técnicas  expeditas

• Garantir o fluxo de informação 
interno e externo

Procedimento

Recuperação

AnalisarAnalisar

de crise – treino periódico

• Garantir interação entre EDP 
Distribuição e EDP Soluções 
Comerciais

interno e externo

• Garantir interligação com Contact
Center, Protecção Civil e Municípios

• Realizar reunião de avaliação

• Definir e executar planos de 
reabilitação da rede

• Implementar áreas de melhoria

Recuperação
Pós-avaliação

Correção
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O POAC considera 3 níveis de atuação e estabelece critérios de acionamento

Alerta Perturbado Emergência

• Toda a estrutura operacional 

é conhecedora da potencial 
adversidade que se aproxima

• Verificação de todos os meios 

necessários à utilização em 

• Os meios humanos e materiais 
são chamados para o terreno

• São criados Gabinetes 

Regionais, Centros de Comando 

e Centros operacionais locais

• Mobilização de todos os meios 

humanos e material disponíveis

• É criado o Gabinete Nacional de 

Crise liberado pelo Conselho de 
Administração
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necessários à utilização em 
regime perturbado 

e Centros operacionais locais Administração



O POAC prossupõe a interação com a maioria das Direções da EDP D, 

Empresas do Grupo EDP, Prestadores de serviço e várias entidades externas

Gabinete Gestão de Crise

� Operação

� Reparação de avarias e assistência à 
rede

Prestadores de Serviço

Autoridade Nacional de 
proteção Civil
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Contact Center

Logística e Materiais

rede

� Gestão de Fornecedores

� Apoio ao Cliente

� Construção

� Sistemas de Comando, controlo e 
comunicação

� Comunicação Interna e Externa

Proteção Civil Distrital e 
Municipal

Municípios

Comunicação



Soluções para adaptação a postes de 

betão com cabeça partida

O POAC prevê ainda opções técnicas para repor o serviço, nomeadamente 

soluções expeditas para recuperação e substituição de ativos na rede

Gerador móvel no terreno Estrutura espiada modular

Solução mista com cabos 

suspensos e no solo

Despacho on-Road
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Subestação Móvel



Condições atmosféricas fortemente adversas destruíram parte da rede de 

distribuição, deixando mais de 1 milhão de clientes sem energia

Acontecimentos a 19 de janeiro 

� Alerta Vermelho lançado pelo 
Instituto Português do mar e 
Atmosfera no dia 18-Jan

� Mais de 210 km/h de 
intensidade máxima de 

Impacto na rede de distribuição 

� Elevada simultaneidade de 

avarias

� Dificuldade em aceder às 
instalações por obstrução das 

vias rodoviárias por árvores 
derrubadas e condições intensidade máxima de 

Rajadas de vento
derrubadas e condições 
atmosféricas adversas

� Furtos em condutores caídos  e 
combustível para os geradores

Danos nas Infraestruturas

� +11.000 km de rede afetada

(40 linhas AT e 470 MT)

� +1.200 linhas reparadas ou 
substituídas

� + 4.200 postes rede partidos

� + de 20 Subestações AT/MT 

afetadas

� Queda de centenas de árvores

� Projeção de objetos sobres as 

linhas (chapas metálicas, 
coberturas)

� Falha das redes de comunicações
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Ao final do quinto dia 99,8% dos clientes estavam novamente ligados

Número de clientes afetados em cada momento (#)

% Clientes repostos

18-Jan, às 17h

a EDPD fez atual o POAC

Nível alerta, estado de 
prontidão de toda a 

estrutura EDPD e PSEs 97%

62%
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98%

estrutura EDPD e PSEs 97%

19-Jan, às 03h

Declaração do 
Regime Perturbado

(Porto; Mondego e Tejo)

99,8%

385.000



Esta reposição de serviço foi possível pela coordenação e mobilização das equipas e 

meios disponíveis no terreno

� +3.400 colaboradores e prestadores de serviço

� +1.700 viaturas, das quais mais de 200 equipadas 
com meios especiais (ex.: gruas)

� +340 geradores móveis

� 3 Centrais Móveis 

� 1 Subestação Móvel, instalada na localidade do 

…foram concentrados nas zonas afetadas pela 

tempestade

Todos os meios existentes na EDP Distribuição –

Pessoas e equipamentos…

� 1 Subestação Móvel, instalada na localidade do 
Louriçal (Pombal)

� 1 Helicóptero fundamental para a identificação dos 
danos e sua localização

� 80.000 chamadas recebidas no Contact Center

Regiões fortemente afetadas:

Baixo Vouga

Pinhal Interior

Pinhal Litoral

Regiões afetadas

Viana do Castelo e Braga

Viseu

Portalegre e Évora

Caldas Rainha

Beja Litoral
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A estreita colaboração com diversas entidades foi essencial para uma 

coordenação imediata e eficaz das ações no terreno 

Autoridade Nacional Autoridade Nacional 

Câmaras MunicipaisCâmaras Municipais

Comunicação SocialComunicação Social

Operadores da rede de 

comunicações

Operadores da rede de 

comunicações

Autoridade Nacional 

de Proteção Civil 

(CNOS)

Autoridade Nacional 

de Proteção Civil 

(CNOS)

Comandos Distritais 

de Operação e Socorro 

(CDOS)

Comandos Distritais 

de Operação e Socorro 

(CDOS)

Forças ArmadasForças Armadas

Juntas de FreguesiaJuntas de Freguesia

Autoridades PoliciaisAutoridades Policiais

19



Comparando com eventos de igual dimensão noutros países, obtivemos os 
melhores tempos de reposição de energia

Exemplos de eventos meteorológicos de carácter extraordinário nos últimos anos na Europa e nos EUA

Sandy

Local Ano Clientes Afetados Duração reposição de Clientes

2012 ~30 dias (100% clientes)8.500.000

Tempestade

Gong 2013 8 dias (100% clientes)1.100.000

Klaus

Klaus

Ike

2009 11 dias (100% clientes)700.000

2009 10 dias (100% clientes)1.700.000

2008 18 dias (100% clientes)2.150.000
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Oeste 2009 5 dias (100% clientes)420.000



Principais Mensagens

� A EDP D tem uma forte política de investimento que tem permitido melhoria 

consistente da Qualidade de Serviço e da Fiabilidade da Rede

� Condições fortemente adversas afectam a Qualidade de Serviço destruindo os ativos e 
obrigando a uma resposta rápida e eficaz da EDP

� A EDP Distribuição está preparada para enfrentar situações de crise, plano esse que se 
traduz no POAC: O Plano de Atuação em regime perturbado

� O POAC pretende antecipar situações em regime perturbado e garantir rapidez e 
eficiência na reposição do serviço da rede

� Na tempestade GONG, a EDP repôs a energia a 62% dos clientes ao final do dia zero e 
do incidente e a 99,8% ao fim de 5 dias

� Esta reposição de serviço foi possível principalmente pela dedicação das equipas no 

terreno e pela coordenação dos meios disponíveis e entidades envolvidas no terreno
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