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1. ENQUADRAMENTO:
O Governo de Cabo Verde, através do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) fixou
metas desafiantes para o período 2017/2021 para o setor de energia, elegendo a segurança energética,
a estabilidade dos preços e a redução da fatura energética como preocupações centrais, em
alinhamento com o ODS 7. É, neste contexto, que se insere o Programa Nacional para a
Sustentabilidade Energética (PNSE) que materializa as orientações definidas no PEDS em matéria de
energia.
O PNSE tem como estratégia de longo prazo fazer a transição para um setor energético, seguro,
eficiente e sustentável, reduzindo a dependência de combustíveis fosseis e garantindo o acesso
universal e a segurança energética, estes devidamente alinhados com o PEDS. O PNSE está ancorado
nos seguintes eixos de intervenção: Reforço Institucional e Melhoria do Ambiente de Negócios,
Reforma da Estrutura Organizacional do Mercado Energético, Investimento em Infraestruturas
Estratégicas, Desenvolvimento das Energias Renováveis e a Promoção da Eficiência Energética.
No âmbito do eixo de intervenção Reforço Institucional e Melhoria do Ambiente de Negócios, foi
aprovado em 2018 o Plano Diretor do Setor Elétrico (PDSE) 2018 – 2040 que estabelece metas
ambiciosas para o setor das energias renováveis (ER), fixando, a partir de uma penetração de
aproximadamente 20% em 2018, uma meta de 30% de integração de energia produzida através de
fontes renováveis (solar e eólico) no mix de produção de eletricidade em 2025 e de 54% em 2030. Para
alcançar as metas acima mencionadas, o PDSE prevê investimentos adicionais/auxiliares em
infraestruturas críticas tais como o desenvolvimento de uma central de bombagem pura na ilha de
Santiago até 2025 e de soluções de armazenamento de energia recorrendo a baterias (sempre que o
preço seja justificado). Estes sistemas de armazenamento de energia serão responsáveis por 10% da
solução adotada para a transição energética.
Em 2019 a energia elétrica total produzida, foi de cerca 507 GWh, representando um aumento de 3%
em relação a 2018 (493 GWh), com uma taxa de penetração de energias renováveis foi de 18,4%
menos 1,9 pontos percentuais do que em 2018 (20,3%). A produção de energia elétrica através da
térmica, em 2019 contribui com 82% para a produção total da de energia elétrica, seguido da energia
eólica com 16%. e da energia solar fotovoltaica com apenas 2% A capacidade instalada atualmente é
de aproximadamente 168,4 MW (termoelétrica 133 MW, eólica 26,9 MW e solar fotovoltaica com 8,1
MW).
Em consonância com o PDSE, encontram-se atualmente, a serem implementados projetos de reforço
da capacidade instalada de energias renováveis destacando-se 10 MW de energia eólica (fase de
negociação), mais 10 MW energia solar (adjudicado), ambos na ilha de Santiago, 5 MW energia solar
na ilha de Boa Vista (fase de negociação) e mais 5 MW (cada) energia solar para as ilhas de São
Vicente e Sal (em fase de concurso) permitindo assim o país aumentar a sua capacidade instalada em
termos de energias renováveis de grande escala para os 70 MW acumulado à médio prazo.
Paralelamente ainda neste ano de 2020 será comissionado o primeiro sistema de armazenamento
através de baterias (BESS) de 1 MW/1 MWh, na ilha do Sal.
No entanto, o aumento da participação de recursos energéticos de fonte renovável (eólico e solar)
intermitentes acresce dificuldades adicionais na operação e gestão das redes elétricas, resultando em
restrições indesejadas na produção de energia renovável (ER) de modo a salvaguardar a segurança e
estabilidade no abastecimento de eletricidade.
Cabo Verde já começou a investir na modernização das redes, estando em curso, a instalação de
Contadores Inteligentes para grandes consumidores e nas infraestruturas de produção e distribuição
de energia elétrica e a adoção de sistemas automáticos de gestão do despacho (SCADA/EMS/DMS)
nas principais ilhas. Para esta modernização há necessidade de uso das infraestruturas de
telecomunicações que permitem a comunicação entre os diferentes dispositivos e sistemas acima
mencionados

Rua do Funchal, CP nº 146/A, ASA, Cidade da Praia, República de Cabo Verde | T: (+238) 260 48 34

Para que este desenvolvimento e evolução tecnológica possa ocorrer em Cabo Verde é fundamental a
existência de um documento estratégico, orientador, coordenador e que permita o diálogo entre os as
partes interessadas É neste sentido que foi elaborado o Roteiro para o Desenvolvimento de Redes
Elétricas Inteligentes (R-DREI) que define as condições e investimentos necessários no curto (2021 a
2022), médio (2022 a 2025) e longo prazo (2026 a 2030), assegurando a adequada modernização das
infraestruturas, a adequação regulamentar e a participação ativa dos consumidores, em alinhamento
com o PNSE
O R-DREI toma como premissa que a implementação passa pelo o envolvimento de vários parceiros
estratégicos que através da Comissão Nacional de Direção do Roteiro para Desenvolvimento de
Redes Elétricas Inteligentes (CND-RDREI) garantirá a persecução dos objetivos definidos. Estes
parceiros estratégicos incluem membros permanentes Ministério Indústria Comércio e Energia (MICE),
Agência de Regulação Multissectorial da Economia (ARME), Electra e Água e Energia de Boavista
(AEB) e membros extraordinários que incluem Empresas de Telecomunicações, Empresas de
Consultoria e Especialistas.
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2. OBJETIVOS DO SECTOR ELÉCTRICO
Com base na avaliação da situação atual e das metas energéticas em Cabo Verde, os 9 objetivos
principais a seguir apresentados foram definidos, por forma a desenvolver o Roteiro para
Desenvolvimento das Redes Elétricas Inteligentes (R-DREI).

1. Aumentar a quota de electricidade a partir de energias renovaveis
• Reduzir a dependência energética de combustiveis fósseis

2. Garantir estabilidade e segurança
• Aprimoramento do sistema de energia na presença de elevada quantidade de ER
3. Reduzir perdas

• Perdas têm valores relevantes no país

4. Redução de custos de geração e operação
• Levando a um menor custo de eletricidade para os clientes

5. Facilitar a integração de recursos energéticos distribuídos
• Empoderamento do cliente e micro-redes

6. Aumentar a eficiência do consumo de eletricidade
• Gestão do aumento da procura e a recolha de padrões de consumo

7. Melhorar a qualidade do fornecimento aos clientes
• Para reduzir interrupções

8. Melhoria das TIC e da segurança cibernética
• Garantir a adequação da infraestrutura de comunicação e sua segurança

9. Mobilidade elétrica e eletrificação de transporte
• Desenvolver infraestrutura pública para carregamento de gestão de veículos elétricos
A tabela a seguir fornece uma visão geral das contribuições de valor fornecidas pelas Redes Elétricas
Inteligentes (REI) para cada um dos nove objetivos do setor elétrico em Cabo Verde.
1. Aumentar a eletricidade
de fontes renováveis




2. Garantir estabilidade e
segurança





Soluções avançadas de monitorização e controlo para aumentar a integração de
geração renovável no sistema,
Introduzir flexibilidade para operação aprimorada do sistema, na presença de
geração renovável variável e não controlável, como armazenamento.
Monitorização em tempo real e deteção de situações de risco para o sistema em
diferentes níveis de tensão e implementação de operações automáticas para corrigilos,
Operação remota de soluções controláveis para garantir a segurança da rede,
Programas de gestão da procura
para equilibrar a oferta e procura e redução de picos.

3. Reduzir perdas





Infraestrutura avançada de medição para medição precisa,
Monitorização e análise de dados para identificação de perdas comerciais,
Sistema integrado com Infraestrutura de Medição Avançada (AMI) de cobrança
para redução de perdas comerciais.

4. Redução de custos de
geração e operação



Despacho ótimo das unidades de geração, aprimorado pela presença de controle
remoto, algoritmos avançados de previsão, recursos flexíveis),
Reduzir a quantidade de reservas para operação segura do sistema e, portanto, o
custo associado,
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Diferimento do investimento em atualização da rede por fluxo de energia e gestão
de Recursos de Energia Distribuídos (DER).

5. Facilitar a integração
de recursos energéticos
distribuídos



Introduzir sistemas de gestão de monitorização e controlo para integração massiva
segura de DERs no sistema,
Plataformas de agregação para despacho de DERs aproveitando o valor
acrescentado dos serviços agregados.

6. Aumentar a eficiência
do consumo de
eletricidade





Facilitar o nível de integração do autoconsumo nos clientes,
Correção do padrão de consumo do cliente,
Fornecer sistemas de informação para uma gestão eficiente do consumo, por
exemplo, iluminação inteligente, edifício inteligente, portal da web do cliente, etc.

7. Melhorar a qualidade
do fornecimento dos
clientes



Redução dos tempos de interrupção necessários para identificar, isolar e
restaurar do fornecimento,
Sistemas avançados de proteção para identificar falhas prováveis nos
componentes,
Mecanismos aprimorados de controle de tensão e frequência.






8. Melhoria das TIC e da
segurança cibernética





Infraestrutura de comunicação e gestão de links para inteligência distribuída,
Facilitação de novas funcionalidades de negócios,
Garantia a cibersegurança dos links e sistemas de Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC) para Redes Elétricas Inteligentes (REI)

9. Eletrificação da
mobilidade




Permitir uma gestão eficiente do carregamento através da mobilidade elétrica,
Facilitar as tarifas e os sistemas de informação para a participação do cliente.

3. VISÃO REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES
Para estabelecer uma ponte entre os objetivos do setor elétrico e os futuros requisitos de transição
energética em Cabo Verde, diferentes cenários para a visão de Redes Elétricas Inteligentes (REI) foram
desenvolvidos e avaliados através da identificação das principais forças motrizes (tecnologia, economia
e fatores sociais) e suas variáveis correspondentes.
A Visão do Roteiro REI é representada por objetivos chave no curto, médio e longo prazo, conforme
indicado na tabela a seguir.:
1.

Alavancar novas soluções digitais e aprimorar as iniciativas em andamento de Redes
Inteligentes que permitem alcançar as metas integração de energias renováveis no
Plano Diretor em curto, médio e longo prazo no Plano Diretor, para:
i.

Aplicar das capacidades de despacho na presença de geração volátil de RES (eólica e fotovoltaica) e
armazenamento de energia;

ii.

Aumentar a automação das operações e a monitorização da rede;

iii.

Monitorizar e gerir a geração distribuída / recursos de energia distribuída na rede () e resposta à
procura / gestão da procura

iv.

Garantir a capacitação nas especialidades necessárias para a operação e manutenção das novas
tecnologias por meio de formação, implementações piloto e programa de suporte operacional.

2.

Preparar os fundamentos regulatórios a curto e médio prazo, para:

i.

Mobilização dos clientes para que tenham um papel ativo na transição energética;

ii.

Aproveitar a função de agregação para permitir a participação controlada dos consumidores finais na
resposta à procura e na geração distribuída na rede;
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iii.

3.

Alavancar a função de armazenamento de energia no mercado de energia, especificamente soluções
de bateria para múltiplas aplicações e Mobilidade elétrica.

Permitir a participação ativa dos consumidores finais em médio e longo prazo, para:

i.

Permitir a correção de padrão de consumo em consumidores finais domésticos e grandes;

ii.

Incentivar a participação dos consumidores em programas de resposta à procura;

iii.

Controlar quase em tempo real a importação e exportação de energia do cliente, usando ferramentas
de gestão;

iv.

Implementar Contadores Inteligentes em todo o País para todas as classes de clientes e sistema de
facturamento unificado;

v.

Facilitar a eletrificação de transporte para consumidores finais.

4.

Reforçar a disponibilidade da comunicação e da infraestrutura de Tecnologias de
Informação (TI) para dar suporte à implementação de REI, através de:

i.

Estrutura organizacional relevante e aquisição de especialistas em empresas elétricas;

ii.

Canais de negociação direta e grupos de trabalho entre empresas elétricas e operadores de TI /
telecomunicações para avaliação, planeamento e fornecimento de comunicação de projetos de Redes
Inteligentes.

Para a concretização da Visão de desenvolvimento de Redes Elétricas Inteligentes em Cabo Verde, no
curto, médio e longo prazo e fundamental um Roteiro para guiar o seu Desenvolvimento. Este Roteiro
é composto pelas ações e estratégias de implementação propostas pelos principais agentes do Sector
Elétrico em estreita colaboração com Sector das Telecomunicações.
4. COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO
A fim de dar continuidade à implementação das iniciativas REI de forma eficiente, holística e
estratégica, e para alinhar os diferentes parceiros sobre ações coerentes, apoio e liderança do Roteiro
para guiar estas iniciativa é fundamental. Para o efeito, uma Comissão Nacional de Direção do
Roteiro para Desenvolvimento de Redes Elétricas Inteligentes (CND-RDREI) deve ser formada
pelos principais parceiros do setor elétrico.
Os seguintes aspetos devem ser considerados para a formação da CD-RDREI e para a definição das
atividades a serem realizadas pela referida Comissão:
Objetivo da CND-RDREI: o objetivo principal da CND-RDREI é gerir a implementação do R-DREI em
Cabo Verde, através da coordenação e monitorização do progresso global da implementação do
Roteiro, e também tomar decisões para uma continuidade coerente da estratégia de implementação.
Estrutura da CND-RDREI: a CND-RDREI será constituída por representantes nomeados das
administrações governamentais conexas (DNICE e ARME) e as empresas elétricas (Electra e AEB),
como membros permanentes. A CND-RDREI deve atuar sob a direção do DNICE como autoridade
líder.
Para além dos membros permanentes, a CND-RDREI deverá prever canais de participação ativa de
outros parceiros (tais como empresas de TI/Telecom, institutos de pesquisa e universidades), como
membros convidados, quando necessário.
As contribuições de participações externas (empreiteiros, peritos e conselheiros) podem ser
incorporadas na CND-RDREI no projeto-base, quando aplicável.
A suborganizarão da CD-SGR pode ser constituída por diferentes Grupos de Trabalho para gerir
diferentes conjuntos de atividades, como indicado em continuação.
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Atividades CND-RDREI: a CND-RDREI deve gerir e coordenar a estratégia geral de implementação
do Roteiro e monitorizar o progresso da implementação. Para o efeito, estão previstas as seguintes
atividades no âmbito da CND-RDREI:
o

Monitorização e direção periódica do progresso:

o

Reuniões ad-hoc;

o

Manutenção do R-DREI atualizado

o

R-DREI partilhado e difundido

o

Coordenação do grupo de trabalho de TI/Segurança

5. ROTEIRO PARA DESENVOLVIMENTO REI e ESTRATÉGIAS
Requisitos para alcançar a visão: para alcançar a visão das REI e seus principais objetivos, 3
conjuntos de iniciativas são definidas no roteiro:




Soluções tecnológicas de REI,
Requisitos de regulamentação para o suporte de implementação da REI, e
Requisitos organizacionais e sociais.

O Roteiro define as ações exigidas para cada conjunto de iniciativas acima mencionadas, classificadas
pelos principais fluxos de trabalho no setor elétrico, a saber: Gestão de informação, Gestão de perdas,
Conservação de clientes e eficiência energética, Gestão de ativos e operação de rede (integração de
energias renováveis, automação de distribuição, recursos energéticos distribuídos).
A Estratégia de implementação de iniciativas: uma estratégia de implementação individual é definida
para cada iniciativa, incluindo prioridades, ações, cronograma, responsabilidades e riscos.
5.1. INICIATIVAS TECNOLÓGICAS
As soluções tecnológicas foram identificadas através da análise de lacunas e em função dos fluxos
de trabalho do Sector Eléctrico, considerando as melhores práticas, níveis de maturidade do sector,
benefícios e contribuições de tais soluções para alcançar os objetivos do setor elétrico em Cabo Verde.
As principais iniciativas tecnológicas propostas para implementação incluídas no roteiro R-DREI são
as seguintes:
i.

Armazenamento de energia (escala empresa elétrica): a principal contribuição será na
maximização da utilização das Fontes de Energia Renovável (FER), com implementações
de pilotos de Sistemas de Armazenamento de Energia por Bateria (BESS) para serviços
auxiliares, melhoria da estabilidade da rede, reforço da capacidade de FER e balanço
energético (time-shift).

ii.

Sistema de Gestão de Recursos Distribuídos de Energia (DERMS): promoção do
empoderamento dos clientes e redução de custos de operação, começando com o piloto à
escala regional (ilha) antes da implementação do módulo GRDE ao nível do País.

iii.

Plataforma de agregação para resposta à procura e geração distribuída: implementação
de piloto inicial para mostrar um novo modelo de mercado de energia no País a longo prazo,

iv.

Tecnologia de veículos elétricos e infraestrutura de carregamento: gestão da procura
adicional e transformação numa oportunidade de crescimento, alinhada aos objetivos da
carta de mobilidade elétrica no País,

v.

Extensão da implementação de contadores inteligentes de eletricidade e infraestrutura
avançada de medição (AMI): sua principal contribuição é na redução de perdas, que é um
desafio crítico, pela implementação de AMI em todo o País.
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vi.

Outras iniciativas complementares como: sistema de previsão interna RES, controle VoltVar, gestão avançada de ativos, automação de dispositivos e esquemas de proteção.
5.1.1.ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

A iniciativa é constituída por implementação e operação de sistemas de armazenamento de energia
(BESS) em escala de rede e também por um módulo avançado no sistema SCADA/EMS/DMS existente
para uma operação e gerenciamento ótimo de armazenamento. A maior prioridade (a curto e médio
prazo) para a implementação do armazenamento é atribuída às ilhas com nível mais elevado de
instalações de produção de energia com base em recursos renováveis Grupo A (ilhas Santiago, São
Vicente, Sal, Boa Vista e Santo Antão)
Esta iniciativa tecnológica é selecionada porque contribui para alcançar os seguintes objetivos definidos
para o sector elétrico em Cabo Verde.









Maximização de Recursos de Energia Renovável (RES) (objetivo do setor elétrico 1):
capacidade de consolidação de produção renovável variável (tempo de resposta rápido) e
balanço energético da produção de RES (aumento da quota de energia),
Estabilidade do sistema & segurança (objetivo do sector elétrico 2): serviços auxiliares,
frequência e controle de potência reativa,
Geração & redução de custos de operação (objetivo do setor elétrico 3): expansão da rede &
diferimento de investimento por alívio de congestionamento da rede,
Integração Recursos de Energia Distribuídos (objetivo do setor elétrico 4): gerir as variações
de produção conectadas a rede de distribuição pela gestão de oferta e procura,
Qualidade do fornecimento (objetivo do setor elétrico 7): fornecimento de capacidades de
controle de tensão.
o Time-shift (balanço energético)1,
A implementação completa de armazenamento de energia para aplicações e locais específicos
(em médio e longo prazo),), após estudos de viabilidade positiva.

Requisitos regulamentares:
As ações regulamentares exigidas para a aplicação efetiva da iniciativa de armazenamento de energia
são:
 Revisão do regulamento para a participação de centrais de produção com RER e sistemas de
armazenamento de energia na prestação de serviços auxiliares (por exemplo, resposta de
frequência, reservas, provisão de energia reativa).
 Regulamento para a participação do armazenamento em serviços auxiliares e no mercado da
energia.
 Revisão de requisitos de compensação de energia ativa/reativa para grandes centrais de em
conjunto com baterias, e adoção de Contratos de Aquisição de Energia – CAE (Inglês: Power
Purchase Agreement - PPA) em conformidade.
 Tarifas baseadas em tempo de uso (Time-of-Use tariffs, TOU) para aplicação em modelos de
negócio baseados em “time-shift”.
5.1.2.GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDOS DE ENERGIA E PILOTO
O objetivo desta iniciativa é a realização de um piloto de gestão de recursos energéticos distribuídos
(DER) numa ilha Grupo C (Fogo e Santo Antão), ilhas com alto ratio de DER conectado à rede e

1

As soluções de armazenamento de bateria são adequadas para períodos de tempo diurno mais curtos (diário, semanal). O
caso de negócios para time-shift (sazonal) em Cabo Verde não é considerada.
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implementação estendida de Módulo Sistema de Gestão de Recursos Energéticos Distribuídos
(DERMS) no SCADA/EMS/DMS existente.
A implementação do DERMS é proposta, uma vez que contribui para atingir os seguintes objetivos do
sector elétrico em Cabo Verde:
 Maximização de RER (objetivo do sector elétrico 1): aumentar a quota de renováveis, facilitando
a integração da geração distribuída renovável no sistema (principalmente PV no terraço),
 Estabilidade do sistema & segurança (objetivo do setor elétrico 2): monitorar e controlar os
recursos energéticos distribuídos conectados a rede de distribuição garantir a estabilidade e a
segurança da rede na presença de altos níveis de penetração de DERs,
 Geração & redução de custos de operação (objetivo do setor elétrico 4): facilitar a injeção de
excesso de geração de DER no sistema sem geração centralizada,
 Integração DER (objetivo do setor elétrico 5): influência direta no empoderamento e satisfação
do cliente proveniente da facilitação da integração do DER,
 Aumento da eficiência (objetivo do setor elétrico 6): facilitar o autoconsumo de energia em
clientes com DERs e reduzir as perdas de distribuição exigindo menos energia do sistema de
distribuição,
 Qualidade do fornecimento (objetivo do setor elétrico 7): fornecimento de soluções de controle
para melhorar a qualidade na presença de DERs.
Requisitos regulatórios:
A ação regulamentar específica exigida para a execução desta iniciativa é a definição da estrutura
tarifária do tempo de uso (TOU) e sua aplicabilidade às classes do consumidor final.
5.1.3.PLATAFORMA DE AGREGAÇÃO
Esta iniciativa é constituída pela implementação do primeiro piloto de plataforma de agregação de
energia em Cabo Verde para mostrar o caso, seu modelo de negócio e aplicar as lições aprendidas
para a definição de regulamentos e requisitos em investidores.
A plataforma de agregação fornece um sistema que permite a participação de DERs e clientes no
mercado de energia por meio de serviços agregados para compra/venda de energia e operação do
sistema (permitindo aumento do empoderamento dos clientes). O agente agregador atua em nome de
seu grupo de clientes afiliado, facilitando-lhes um conjunto de benefícios acordados para a participação
de DER e resposta à procura, em termos claros negociados com o fornecedor ou a retalho. Por outro
lado, o operador do sistema pode beneficiar a injeção de DER planeada (ou garantida) e/ou redução
de procura em tempo específico e zona de rede, para melhor operação e planeamento de despacho.
Deve notar-se que a principal diferença da plataforma de agregação com o DERMS é a orientação do
mercado. O DERMS deve ser visto como uma ferramenta de gestão antecipada interna para
operadores de sistemas, enquanto a plataforma de agregação é operada pelos agentes terceiros que
prestam serviços a vários parceiros, incluindo operadores de sistema e de rede, bem como utilizadores
finais.
A iniciativa plataforma de agregação é proposta para implementação, uma vez que ajuda a alcançar os
seguintes objetivos do setor elétrico em Cabo Verde:




Estabilidade do sistema & segurança (objetivo do sector elétrico 2): prestação de serviços
auxiliares agregados (serviços de flexibilidade da procura e geração de DER),
Geração & redução de custos de operação (objetivo do setor elétrico 4): permitir a participação
competitiva do DER e dos clientes nas ofertas de procura, geração e serviços auxiliares,
Integração DER (objetivo do setor elétrico 5): promoção da instalação de DERs para
participantes do mercado e consumidores finais,
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Aumento da eficiência (objetivo do setor elétrico 6): promoção de programas de resposta à
procura (RP) e gestão ativa da procura (GAP) para participantes do mercado e consumidores
finais.

Requisitos regulamentares:
O regulamento tem de abranger as seguintes ações específicas para a implementação efetiva da
iniciativa de plataforma de agregação:




Definição da regulamentação aplicável para o programa de resposta à procura (incentivos e
potência máxima contratada para diferentes classificações de clientes),
Definição da regulamentação aplicável para incentivos de participação do programa de gestão
da procura,
Desenvolvimento dos requisitos para implementação de plataforma de agregador de terceiros
e licenciamento
5.1.4.VEÍCULOS ELÉCTRICOS E INFRAESTRUTURA DE CARREGAMENTO

O desenvolvimento da mobilidade em Cabo Verde visa promover a integração da mobilidade elétrica e
a implementação da infraestrutura de carregamento pública para 2030. Em linha com as metas, a
iniciativa proposta no R-DREI é constituída pela implementação da primeira infraestrutura de
carregamento pública para veículos elétricos (VE), incluindo o sistema de gestão de tarifação. O
principal objetivo desta iniciativa é mostrar o modelo de negócio através da implementação piloto e
aplicar as lições aprendidas para a definição de regulamentos e requisitos para terceiros investidores,
para futura implementação de infraestrutura de carregamento.
A implementação de uma plataforma inteligente de carregamento do VE contribui para atingir os
seguintes objetivos do sector elétrico em Cabo Verde:







Estabilidade do sistema & segurança (objetivo do setor elétrico 2): habilitar serviços de resposta
à procura para gerir o carregamento de VE e para lidar com a procura de pico adicional que
pode ser imposta pelo carregamento de VE,
Geração proveitos & redução de custos de operação (objetivo do setor elétrico 3): diferimento
do investimento de rede e corte de pico em caso de controle (níveis de potência) e ponto de
conexão dedicado para carregamento de VE,
Aumento da eficiência (objetivo do setor elétrico 6): economizar energia (combustível) no País,
Eletrificação da mobilidade (objetivo do sector elétrico 9): promover a adoção de mobilidade
elétrica facilitando a infraestrutura de carregamento pública acessível.

Requisitos regulamentares:
As ações regulamentares específicas necessárias para a execução desta iniciativa são:




Definir os incentivos iniciais para a promoção do uso de VE,
Avaliar a necessidade de desenvolver uma estrutura tarifária específica para o carregamento
de VE,
Rever a estrutura tarifária do TOU (considerando a tarifa de carregamento de EV).
5.1.5.EXTENSÃO DA INFRAESTRURA DE MEDIÇÃO AVANÇADA (AMI)

A implementação de medição inteligente é uma atividade já iniciada em Cabo Verde, liderada pela
Electra como a empresa elétrica nacional. Os sistemas de recolha e gestão de dados de contadores já
estão instalados e a instalação de contadores inteligentes para estações de distribuição e grandes
clientes está em andamento em 3 ilhas principais, Santiago, S. Vicente e Sal.
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Esta iniciativa consistiu na ampliação da implementação da infraestrutura de medição avançada (AMI)
a nível nacional para todas as ilhas e todos os tipos de clientes.
A implementação da iniciativa AMI possibilita a consagração dos seguintes objetivos definidos para o
setor elétrico em Cabo Verde:









Redução de perdas (objetivo do setor elétrico 3): aprimoramento da precisão da medição
(redução de perdas técnicas), e provisão de dados para análise e identificação de perdas
comerciais (perfis de facturamento e fraude),
Geração & redução de custos de operação (objetivo do setor elétrico 4): redução dos custos
operacionais para leituras de contadores, e permitir a integração da geração distribuída, de
resposta a demanda, e da gestão ativa da procura em consumidores finais para um despacho
ótimo,
Integração DER (objetivo do setor elétrico 5): registrar a troca de fluxos de energia de DERs
na rede (importação e exportação), tensão, corrente e outros parâmetros e eventos,
Aumento da eficiência (objetivo do setor elétrico 6): possibilita a correção do padrão de
consumo do cliente,
Qualidade do fornecimento (objetivo do setor elétrico 7): identificação de interrupções na rede
e redução da duração das interrupções.
para implementação pode ser condicional ao caso em que a redução de perdas resultante não
é satisfatória após a migração e verificação da conta de cliente adequada.

Requisitos regulamentares:




Definição de estrutura tarifária de TOU aplicável a diferentes classes de consumidores finais.
Definição de quadro de ação legal para fraude e roubo de eletricidade.
Definição de requisitos mínimos de dados e regulamentações de proteção de dados aplicáveis
para o portal da web do cliente.
5.1.6.INICIATIVAS COMPLEMENTARES

Além das iniciativas chave apresentadas acima, as seguintes iniciativas são identificadas como
soluções complementares para alcançar os objetivos no setor elétrico e a visão de Rede Elétrica
Inteligentea. Mecanismo interno de previsão de Recursos Energéticos Renováveis (RES): aumentar a
confiabilidade na integração de RES e DER, e reduzir a necessidade de reservas, causada
pela adição de erros e pela previsão em baixa comum a todos os produtores independentes.
b. Controle Volt-VAR: atualizar do módulo Sistema de Gestão da Procura (DSM) com algoritmos
de otimização Volt-var e implementação de equipamentos necessários em transformadores e
alimentadores de MT. O objetivo é facilitar a integração do DER na rede por controle de tensão
otimizado em redes de distribuição em média tensão e reduzir as perdas técnicas.
c.

Gestão avançada de ativos: aprimorar a base de dados de ativos reais e integrar uma gestão
de ativos ao vivo sobre sistema de informação geográfica (GIS), a fim de reduzir os custos de
operação.

d. Automação de proteção: executar estudos de coordenação de proteção periódica como
topologia de rede e mudanças de fluxo de energia do sistema ao longo do tempo, e
implementação de dispositivos de proteção automáticos e/ou remotamente controlados (por
exemplo, relés e religadores) para assegurar a qualidade do serviço e reduzir número e
duração das interrupções da rede.
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Requisitos regulatórios:
Em consonância com a melhoria da qualidade do serviço no País, é necessário definir uma
regulamentação de qualidade de serviço que abranja pelo menos os seguintes pontos específicos:





os procedimentos de cálculo dos índices de fiabilidade como por exemplo a o numero médio
de interrupções que um cliente pode experimentar (SAIFI) e duração média de interrupções
(SAIDI),
as metas para melhorias de qualidade de serviço, e
os mecanismos de remuneração e as sanções em termos da qualidade do serviço prestado.

5.2. REQUISITOS DE REGULAMENTAÇÃO
A elaboração de regulamentações específicas, é necessária para apoiar o desenvolvimento das
iniciativas para implementação de Redes Elétricas Inteligentes anteriormente mencionadas. As
principais necessidades regulatórias para uma aplicação efetiva das iniciativas tecnológicas de Redes
Elétricas Inteligentes (REI) propostas estão alinhadas com as iniciativas tecnológicas descritas
anteriormente:
A definição da prioridade dos Regulamentos tem em conta seguintes fatores:




A prioridade de aplicação das iniciativas tecnológicas para REI,
A disponibilidade de dados do sistema de energia para revisões de regulamentação,
A linha temporal proposta para os pilotos considerados para implementação no R_DREI (o
resultado da operação dos pilotos será utilizado para apoiar na definição e revisão do
regulamento, quando necessário).

De acordo com anterior, planificou-se um número mais elevado de definições de regulação e revisões
a curto e médio prazo, a fim de preparar o banco de ensaio para a implementação bem-sucedida de
Redes Elétricas Inteligentes no País, e um ambiente transparente para atrair potenciais investidores.
Regulamento a curto prazo (para 2021 / 2022)


Conclusão do Regulamento de qualidade de serviço e requisitos para o cálculo de índice (em curso).



Definição, aprimoramento e execução do quadro de ação legal para a fraude e roubo de eletricidade (em
curso).



Revisão de regulamentação e incentivos para participação de RES/ ESS no provisionamento de serviços
auxiliares (além de geradores convencionais e conformidade com o código de rede).



Definição da estrutura tarifária do TOU e sua aplicabilidade às classes de consumidor final.



Definição de incentivos para a promoção de uso de veículos elétricos.



Definição do Regulamento aplicável para o programa da resposta da procura (DSM) e uso do veículo
elétrico (incentivos e potência máxima contratada).

Regulamentos de médio prazo (por 2025)


Revisão da estrutura tarifária de TOU (vinculado aos dados processados da AMI e perfis de carga
obtidos de implementação)



Revisão de incentivos de veículos elétricos e definição de estrutura tarifária VE (ligada à avaliação do
resultado piloto da infraestrutura de carregamento VE).



Definição da regulamentação aplicável para o programa de gestão do lado da procura (DSM) e
incentivos de participação.
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Avaliação da necessidade de uma plataforma transparente de informações do sector elétrico,
considerando: a) centro de dados com direitos de acesso permanentes e condicionais dos parceiros, b)
sistema e topologia de rede, c) requisitos de reservas, d) requisitos de operação, e) informações sobre o
procedimento de conexão e aplicação, e f) dados promocionais sobre RES, sistemas de armazenamento
de energia e implementações DER.



Definição de requisitos mínimos de dados e regulamentações de proteção de dados aplicáveis para o
portal web do cliente.

Regulamentos de longo prazo (até 2030)


Regulamentos para a implementação e licenciamento de infraestrutura de carregamento público de
terceiros (vinculado à avaliação de resultados piloto da infraestrutura de carregamento VE)



Regulamentos para implementação e licenciamento da plataforma de agregador de terceiros
(vinculado à avaliação dos resultados do piloto do agregador).

5.3. REQUISITOS ORGANIZACIONAIS E SOCIAIS
As implementações de Redes Elétricas Inteligentes (REI) I introduzem novos requisitos nas tecnologias
de informação (TI) e também novas funcionalidades sobre as tecnologias operacionais tradicionais (OT)
em empresas elétricas. Para abraçar a implementação das REI, é necessário a reestruturação e reforço
do departamento de TI da empresa elétrica nacional, para facilitar a integração natural de IT/OT e
adquirir as habilidades adequadas e os recursos.
A atual divisão de IT no nível corporativo da empresa elétrica tem recursos limitados para a adoção da
REI. A criação de uma divisão de IT em níveis operacionais em Electra Norte e Electra Sul,
juntamente com a divisões do produção, transmissão e distribuição, é recomendada para a
incorporação das funcionalidades de IT exigidas pelas REI.
As recentes iniciativas de REI implementadas (contadores inteligentes e SCADA/EMS/DMS) e a
integração planeada de soluções de redes mais inteligentes no País, torna a reorganização da divisão
de IT uma prioridade para curto prazo. A nova divisão de IT será responsável pela execução das
seguintes tarefas:





Planos de conhecimento e capacitação para o uso dos novos sistemas de REI
Desenvolvimento e aprovação de políticas de segurança com base nas melhores práticas em
ISO-27002 e IEC 62443.
Monitorando a implementação da política de segurança e atualize a política quando aplicável.
Desenvolvimento do mesmo quadro de avaliação do requisito de comunicação, para
identificação clara dos requisitos por projeto de REI. Uma estrutura de lista de verificação
comum pode ser desenvolvida, para comunicações necessária, nível de link (WAN) e links de
curto alcance (LAN), para ser personalizado - projeto por projeto – conforme os requisitos
(como disponibilidade, nível de erro, taxa de dados, jitter, atraso, etc.).

Como definido na Visão da Rede Elétrica Inteligente para Cabo Verde, um dos principais objetivos é
"possibilitar a participação ativa dos consumidores finais na transição energética em ações de médio e
longo prazo".
A este respeito, para além da iniciativa tecnológica e regulamentar, as campanhas sociais também
foram planeadas no Roteiro a ser implementado em combinação com tecnologias específicas e
iniciativas regulatórias para Rede Elétrica Inteligente. As campanhas sociais devem contribuir para
conseguir os seguintes objetivos:
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Maior participação nos programas de Recursos Distribuídos e Sistema de Gestão da Procura,
causando uma diminuição no pico de procura, e resultando em redução de custos de operação
e requisitos de reserva,
Acelerar e aumentar o número de instalação de DER nos consumidores finais (principalmente
PV nos telhados), resultando em aumento global de penetração de RES no País e impacto
ambiental favorável,
Correção de padrão de consumo, para uso eficiente e responsável de energia, prevenção de
fraudes e redução de perdas.

Para atingir esses objetivos, as campanhas sociais devem, pelo menos, abordar os seguintes:



Conscientização social de novos regulamentos, tais como novas tarifas, incentivos ou sanções.
Orientar a educação e informar sobre os benefícios do Redes Inteligentes para os
consumidores finais em relação ao a gestão de faturas e correção de padrões de consumo.

Recomenda-se a criação de um grupo de trabalho nacional para Redes Inteligentes. Deve
incorporar a participação ativa dos parceiros relevantes no sector (empresas elétricas, de IT e de
telecomunicações, reguladores, produtores independentes, instituições de ensino, etc.).
Uma das principais atividades recomendadas para ser desenvolvida por este grupo de trabalho é a
definição da política de cibersegurança acima mencionada e o quadro de requisito de comunicação,
para assegurar:




Disponibilidade de habilidades e para garantir a qualidade das políticas;
Base comum de entendimento para os requisitos entre os parceiros;
A oportunidade de adotar os serviços oferecidos durante todo o processo de implementação.

6. RESUMO DO ROTEIRO PARA REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES
As metas e medidas estratégicas estão definidas em função dos quatro objetivos chave, apresentados
anteriormente e que terão que ser alcançados para catalisar a transformação gradual para uma rede
elétrica digital, distribuída e fiável que garanta uma operação eficiente e segura do sistema e do
mercado elétricos, que apoia uma transição energética sustentável e o empoderamento dos clientes,
em alinhamento com as metas para transição energética do País definidas no Plano Diretor do Setor
Elétrico (2018-2040).
Para alcançar cada meta-chave na visão, as ações concretas, cronogramas e os parceiros
responsáveis por cada ação estão definidas na ferramenta desenhada para acompanhamento de
implementação. Além de uma visão resumida da estratégia geral de implementação, a realização
contínua dos objetivos da visão pode ser observada em horizonte curto, médio e longo prazo.
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Visão

Ação (A) descrição

Cronograma

Responsável2

1.2. Gestão do RED e
DR/DSM

1.1. Aprimoramento de
despacho e
armazenamento de
energia

1) Alavancar novas soluções digitais e aprimorar as iniciativas em andamento de redes inteligentes que permitem alcançar
as metas integração de energias renováveis no Plano Diretor em curto, médio e longo prazo, para
A1

Implementação do módulo de gestão BESS em SCADA

2021-2022

D

A2

Piloto 1 – Bateria para serviços auxiliares e estabilidade

2021-2022

D

A3

Desenvolvimento da regulamentação da operação de mercado para a
participação RES & ESS em serviços auxiliares

2021-2022

R

A4

Piloto 2 – Bateria para reafirmação da capacidade (eólico + solar fotovoltaico)

2021-2022

G

A5

Piloto 3 – Bateria para serviços de balanceamento de energia

2022-2024

D

A6

Expansão de sistemas de baterias para diferentes aplicações (com base em
resultados piloto)

2022-2030

D/G

A1

Conclusão do Regulamento para conexão e operação do RED, incluindo
inspeção de instalação

2021

R

A2

Implementação do Piloto do DER Management

2021-2022

G

A3

Implementação do módulo DER Management em SCADA

2023

G

A4

Instalação de dispositivos no campo necessários para a gestão de DER

2024-2026

G

A5

Registro contínuo, inspeção e envolvimento de microprodutores

Contínua

R/E

2.2. Plataforma de
agregação

2.1.
Empoderament
o do cliente

2) Preparar os fundamentos regulatórios a curto e médio prazo
A1

Projeto de programa de resposta à procura

2020-2022

R

A2

Projeto do programa de gestão ativa da procura

2023-2025

R

A3

Definição de incentivos para a eletrificação da mobilidade

2020-2021

R

A4

Definição e revisão da estrutura tarifária para Tarifa Horária

2020-2025

R

2024-2026

D/T

2026-2027

R

A1
A2
A3
A4

Piloto de plataforma de agregação para DER e DR/DSM, incluindo
comunicações
Definição de requisitos para implementação de plataforma de agregação e
concurso aberto
Implementação de plataforma de agregação e integração com SCADA e AMI
em todo o País
Inscrição de cliente na plataforma de agregação

2027-2030
2027-2030

2

C
as

U/3 partes

Os códigos a seguir são usados para os parceiros: Regulador (R), Geração e produção (P), Operador
de despacho (D), Operador de rede (G), Agente comercial (C), Utilizador final (U), Operador de
TI/Telecom (T) e Investidores terceirizados (3as partes).
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3.2. Infraestrutura de
carregamento de VE

3.1. AMI em todo o
País

3) Permitir a participação ativa dos consumidores finais em médio e longo prazo, para:
A1

Implementação de AMI completa

2021-2025

G

A2

Sistema de facturamento unificado

2021-2025

C

A3

Integração do sistema AMI

2021

G

A4

Definição e revisão da estrutura tarifária horária

2021-2025

R

A5

Sistema de análise de dados para deteção de fraudes

2022-2026

C

A1

Definição de incentivos para a eletrificação da mobilidade

2021-2022

R

A2

Piloto para infraestrutura de carregamento de VE, incluindo sistemas de TI e
comunicação

2022-2024

G/T

A3

Definição da tarifa de tarifação VE + revisão de incentivos VE

2025-2026

R

A4

Concurso aberto para expansão de infraestrutura de carregamento de VE

2026

R

A5

Campanhas de envolvimento do cliente após revisão da tarifa horárias com VE

2027-2030

C

A6

Implementação e integração de infraestrutura de carregamento de VE em
SCADA/EMS/DMS, AMI e sistema de facturamento

2026-2030

3as
partes/G

4.2. Grupo de
trabalho

4.1. Organização
IT

4) Reforçar a disponibilidade da comunicação e da infraestrutura de TI para dar suporte à implementação de Redes
Eléctricas Inteligentes, através de:
A1

Avaliação e implementação da reestruturação da organização de TI na empresa
elétrica nacional

A2

Planos de capacitação para o departamento de TI

A1

2021

G/D

2020-2021

G/D

Constituição do grupo de trabalho de TI/segurança de Redes Inteligentes

2021

P/D/G/T

A2

Definição de política de segurança para Redes Inteligentes

2021

P/D/G/T

A3

Definição de TI e requisitos e procedimentos de comunicação para projetos de
Redes Inteligentes

P/D/G/T
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2021
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7. PROJECTOS PRIORITÁRIOS
Os projetos prioritários foram identificados durante a elaboração do Roteiro para o Desenvolvimento de
Redes Elétricas Inteligentes (R-DREI) para Cabo Verde, seguindo a visão estratégica e o roteiro do
país para iniciativas Redes Inteligentes. Os projetos para implementações de Redes Inteligentes,
incidiriam na vertente temporal de implementação de curto prazo. Estes são apresentados
seguidamente:
i.
ii.

Extensão de implementação de Infraestrutura de Medição Avançada (AMI) a nível nacional,
Expansão do Sistema de Controlo e Aquisição de Dados (SCADA), Sistema de Gestão de
Energia (EMS) e Sistema de Gestão da Distribuição (DMS) para todas as ilhas,
iii. Implementações de piloto de armazenamento de energia (para serviços auxiliares e
estabilidade de rede)
iv. Implementação do módulo avançado para operação de armazenamento em sistema SCADA
para Sistema de Gestão de Energia (EMS) e Sistema de Gestão de Distribuição (MS)
v. Implementação do piloto de gestão de Recursos Energéticos Distribuídos (DER) e módulo
avançado em SCADA/EMS/DMS.
Nos capítulos seguintes apresentam-se brevemente os objetivos benefícios de cada um dos projetos
prioritários.
7.1.
Extensão da implementação de Infraestrutura de Medição Avançada (AMI) a nível
nacional,
O objetivo é a extensão da infraestrutura de AMI em Cabo Verde para cobrir todos os pontos de
medição no país (todas as ilhas e todos os tipos de clientes) usando medidores inteligentes. O objetivo
do trabalho inclui:





Instalação e configuração de medidores inteligentes e dispositivos de comunicação (todos os
clientes equipados com Contadores Inteligentes),
Extensão do sistema AMI existente,
Atualização do sistema de facturamento,
Implementação do Portal Web do cliente para interação online com o cliente.

A implementação de AMI em todo o país ajuda a alcançar vários dos benefícios e principalmente:
Redução de perdas




Redução de perdas técnicas: a mais alta precisão de medição dos medidores eletrônicos em
comparação com os eletromagnéticos convencionais contribuirão para a redução de perdas
técnicas.
Redução de perdas comerciais: a redução de perdas comerciais pode ser considerada em 2
categorias principais, 1) Consulta e facturamento: o sistema AMI (incluindo MRS, MDM e
Sistema de faturação) e 2) Fraude e roubo de eletricidade: a implementação do AMI limitará
altamente o fraude e roubo de eletricidade, analisando o perfil de consumo de cada consumidor
individual e ativado o alarme, em tempo real.

Redução de custos de operação:


Leitura e operação do medidor: O sistema AMI substitui a prática atual de mobilização de
recursos para leitura local de medidores por leituras remotas de medidores.
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Manutenção de rede e diferimento de investimentos: O processamento de dados do IMAI
fornecem visibilidade na rede da baixa tensão

Benefícios do consumidor final:





Aumento de eficiência e poupança de energia:
Aumento na integração de Recursos Energéticos Distribuídos (DER)
Os medidores inteligentes são equipados com a medida e registro bidirecionais da importação
e exportação da energia, que é essencial para as instalações de DER em consumidores finais.
Os dados em tempo real dos microprodutores a operação remota dos disjuntores integrados
nos medidores facilitam a gestão do DER em pequenos produtores.
Qualidade de serviço e gestão de interrupções: os dados em tempo real dos medidores
inteligentes permitem a identificação de interrupções, falhas e quedas e aumentos de tensão
nos clientes. Essa maior disponibilidade e visibilidade de dados na rede de baixa tensão
permite que os operadores de rede levem ações adequadas e rápidas na situação defeituosa
e melhorem a qualidade do serviço.
7.2 Expansão do Sistema de Controlo e Aquisição de Dados (SCADA), Sistema de Gestão
de Energia (SGE) e Sistema de Gestão da Distribuição (SGD) para todas as ilhas,

O sistema SCADA/EMS/DMS é adquirido em "projeto de desenvolvimento de sistemas de transmissão
e distribuição de energia 3 e deverá ser integralmente encomendado. Os principais objetivos do projeto
são:
 Controlo de geração e despacho,
 Aprimoramento de integração de Recursos Energéticos Renováveis (RES)
 Monitoração da rede e realce da operação.
Uma característica chave em condições gerais do sistema suprido é "escalabilidade" para expansões
futuras, tanto para o crescimento do sistema elétrico em 3 ilhas principais em execução, bem como a
extensão para gerenciar todas as outras ilhas em Cabo Verde.
O objetivo deste projeto é a ampliação do SCADA/EMS/DMS para todas as outras ilhas de Cabo Verde,
que São Boavista, S. Antão, S. Nicolau, Fogo, Maio e Brava, seguindo os mesmos exemplos que em
3 ilhas maiores, a saber:



Ampliação do sistema HW do SCADA/EMS/DMS no centro de despacho (CD), e SW de
modelização dos sistemas de energia de 6 novas ilhas,
Instalação de campo, configuração e integração de eletrônica de energia e infraestrutura de
comunicação em os sistemas de geração e distribuição das 6 novas ilhas.

A expansão do sistema SCADA/EMS/DMS é um requisito para a operação adequada e segura de
sistemas elétricos. Esta necessidade é ainda mais relevante nas condições de crescimento da procura
projetada e nas metas de integração de RER dado no as 6 ilhas mencionadas, como mostrado na
tabela a seguir
A expansão do SCADA/EMS/DMS tem os mesmos benefícios que os previstos nas 3 principais ilhas
onde o sistema já está instalado, a saber:
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Controle de geração e despacho (despacho operacional e econômico e fluxo de energia),
Aprimoramento de integração de RES (previsão, expedição e superação de intermitência),
Monotorização de rede e aprimoramento da operação (qualidade do serviço, controle e
operação de comutação).

Documentos de licitação para suprimento SCADA/EMS/DMS e suprimento de serviços (ICB #01/PDSTDE/2015)
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7.3 Implementação de pilotos de BESS
As 3 principais aplicações de armazenamento de bateria previstos no horizonte geral do Roteiro para
Redes Inteligentes no Sector Elétrico de Cabo Verde são:




Serviços auxiliares,
Reafirmar e estabilizar a capacidade de RES,
“Time-Shift” (balanço energético de curto alcance).

Na estratégia de implementação do Roteiro apresentada para iniciativas de armazenamento de
energia, as implementações piloto Sistemas de Armazenamento de Energia com Bateria (BESS) para
os dois primeiros aplicativos estão previstas em curto prazo para as ilhas São Vicente e Boavista.
Enquanto um piloto para testar a terceira aplicação (“Time-Shift”) é planeado em médio prazo (requer
maior capacidade da bateria e seria mais benéfico para ser alinhado com as projeções de redução de
custos da bateria).
Em linha com esta estratégia planeada no Roteiro, o âmbito deste projeto é a implementação de dois
pilotos de armazenamento de baterias em Cabo Verde, previstos para o curto prazo. Os pilotos
projetados têm as seguintes características:


Piloto -1 (S. Vicente):

Parâmetros do Piloto BESS: 1,25 MW com E/P ratio = 1,
Objetivo principal: prestação de serviços auxiliares para a reserva girante, e controle de frequência
e voltagem, e avaliação dos resultados-piloto para implementações de Sistemas de
Armazenamento de Energia com Bateria (BESS) expandidas para essas aplicações.
Benefícios e resultados esperados:
o
o

o
o



Redução anual do corte de produção no parque eólico dos produtores independentes
(PI)4, através do fornecimento de reservas girantes de resposta rápida,
Consequente redução dos custos anuais de combustível em torno a 400 MWh de
produção de energia direta (por aumento de quota de vento), e dos custos indiretos
de operação de geradores em standby (para reservas girantes),
Aumentar e manter a quota anual de vento no mix de geração da ilha,
Garantir que a qualidade do serviço seja mantida nos valores da tensão e frequência
dentro das escalas da operação especificadas no código da rede.

Piloto -2 (Boavista):

Parâmetro do Piloto BESS: 2,25 MW com E/P ratio = 2,
Objetivo principal: capacidade de consolidação da produção PV e avaliação dos resultados-piloto
para implementações de BESS expandidas para esta aplicação.
Benefícios e resultados esperados:
Benefícios da operação da rede:
o Suavizar potência de saída da central fotovoltaica, resultando em custos reduzidos de
reservas,
o Melhorar a previsão de geração PV, aumentando os serviços,
o Fornecimento fora do período de pico e balanceamento de procura (evitandos fluxos
inversos),
o Prolongar a injeção de energia PV (até 1 hora por dia), aumentando assim a quota de
RES,
Benefícios do Produtor Independente de energia:

4

Refere-se ao parque eólico Cabeólica existente na ilha
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o
o

Maior benefício econômico e maximização da injeção de injeção PV,
Redução da perda por incompatibilidade entre os módulos PV.

7.4
Implementação do módulo avançado para operação de armazenamento em
SCADA/SEM/DMS
O objetivo deste projecto é a implementação de um módulo software avançado para monotorização,
operação e gestão de sistemas de armazenamento de energia, e sua integração no SCADA/EMS/DMS
existente. A integração de 2 sistemas de armazenamento (pilotos BESS), que serão instalados no curto
prazo) no o módulo de armazenamento avançado também está dentro do objetivo deste projeto,
ajudando para o adequado teste e comissionamento do sistema.
A implementação do módulo avançado para operações de armazenamento de energia contribui para
atingir os seguintes benefícios definidos para o setor elétrico de Cabo Verde:






Maximização de RES: aumentar a quota de energia renovável integrada no sistema através
da gestão ótima do armazenamento de energia para diferentes aplicações, nomeadamente:
o Serviços auxiliares,
o Refirmado da capacidade de RES (capacity firming) e estabilidade,
o Time-shift (balanço energético de curto alcance).
Estabilidade do sistema & segurança: gerir o armazenamento de energia, a fim de fornecer
serviços de rede para maior estabilidade e segurança, a saber:
o Controle de tensão,
o Controle de frequência,
o Restauração da frequência.
Geração & redução de custos de operação: determinar os melhores set-points de sistemas de
armazenamento de energia para reduzir os custos de geração e operação do sistema por
redução de reserva térmica e alívio de congestionamento de rede.
7.5
Implementação de um Piloto de Sistema de Gestão de Recursos Energéticos
Distribuídos (DERMS) em SCADA

O objetivo desta ficha é a implementação primeiro de um piloto de DERMS e, em seguida, um DERMS
em todo o país integrado ao sistema SCADA/EMS/DMS.
DERMS âmbito piloto:



Implementação de um piloto DERMS em uma ilha, incluindo o software DERMS e as soluções
de monitorização e controlo no campo.
Fogo é a ilha recomendada para a implementação do piloto, pois apresenta a maior proporção
de potência instalada de sistemas de microprodução em relação à procura de pico (~ 20% de
acordo com dados em "Relatório do inventário de sistemas de microprodução renováveis
2018").

Objetivo do DERMS






Implementação do módulo de software DERMS no SCADA/EMS/DMS existente
Instalação de dispositivos específicos de monotorização de rede em campo (principalmente
sensores para monotorização de rede),
Integração do sistema AMI com o DERMS para maior monotorização de rede e visibilidade,
bem como maior capacidade de controle através da operação remota do interruptor de corte
dos medidores inteligentes.
Maximização de renováveis: aumentar a quota de energia produzida por recursos renováveis
de pequena escala. A implementação do DERMS contribuirá para aumentar a potência de
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geração distribuída instalada no sistema e a injeção de energia na rede proveniente desses
recursos.
Estabilidade do sistema & segurança: o DERMS fornece soluções para monitorizar e
controlar a rede de distribuição e os recursos energéticos distribuídos:
o Monitorar a rede usando medidores inteligentes integrados com DERMS e sensores
de rede em localizações de rede específicas,
o Controlar o DER usando interruptor de controle de potência em medidores inteligentes
e inversores inteligentes,
o Controlar da procura usando aplicações de gestão da procura,
o Prever a procura e geração renovável, a fim de agendar ações para mitigar os riscos.
Todas essas funcionalidades contribuem para alcançar a segurança do sistema e mitigar os
riscos de geração distribuída para a rede.






Geração & redução de custos de operação:
o O preço da energia nos clientes é reduzido, proporcionando-lhes a oportunidade de
consumir automaticamente a sua própria energia ou injetá-lo na rede. Neste último
caso, o desperdício de energia renovável é diminuído e a oportunidade de obter o
benefício da energia injetada à rede fornecida.
o A redução de custos de operação vem principalmente da diminuição do consumo de
combustíveis fósseis (altos custos variáveis) e também da redução da procura de pico.
Aumento de eficiência: facilitar o autoconsumo em clientes com DER e reduzir as perdas de
distribuição (menor quantidade de energia exigida da rede).
Qualidade da fonte: melhorar a qualidade do serviço usando capacidades de controle de
DERMS para aumentar a qualidade de potência e fornecer energia em caso em caso das
interrupções de potência.
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