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RESUM: PLA ENERGÈTIC PER L’ILLA DE SAO MIGUEL (AÇORES) 
 

En aquest projecte es plantegen les estratègies a seguir i les actuacions que cal dur a terme per tal de 
que Sao Miguel, una illa ubicada a la regió autònoma de les Açores, disposi d’un sistema energètic basat 
en tecnologies renovables i respectuoses amb el medi ambient. Es creu que aquest és un objectiu que es 
pot assolir a mig termini, per això es proposa un escenari d’actuació entre l’any 2015 i l’any 2030. 

L’arxipèlag de les Açores és un grup de nou illes portugueses, que formen part de la Macaronesia, 
situades al mig de l’Atlàntic, a uns 1.500 km de Portugal i a uns 4.023 km de la costa Est d’Estats Units. 
Les illes es divideixen en 3 grups: el grup de l’est (Sao Miguel i Santa Maria), el grup central (Terceira, 
Graciosa, Sao Jorge, Pico i Faial) i el grup de l’oest (Flores i Corvo). 

L’illa de Sao Miguel és la més gran i important de totes i en ella s’ubica la capital de la regió autònoma, 
Ponta Delgada. Sao Miguel té una superfície de 746,82 km2, amb una distància de 65 km d’est a oest i 
una amplada que varia entre 8 i 16 km. La població és de 134.286 habitants, el que representa més del 
40% de la població açoriana. 

1. Situació actual: 
Tot i disposar de recursos generosos per produir energia a partir de fonts renovables, el sistema 
energètic de Sao Miguel no és sostenible ni ecològica ni econòmicament; a l’any 2010 més del 90% de 
l’energia primària provenia dels combustibles fòssils, els quals son importats des de l’exterior amb 
vaixell. La mobilitat es un dels principals responsable d’aquesta situació, ja que consumeix més del 35% 
de l’energia de Sao Miguel i és totalment dependent al petroli. 

El consum elèctric de l’illa és superior als 450 GWh, dels quals més del 70% son consumits en els edificis 
(sector residencial i de serveis). Actualment Sao Miguel disposa de 2 plantes d’energia geotèrmica, amb 
les quals es produeix aproximadament un 40% de l’electricitat, i de varies centrals hidràuliques, que 
representen un 5% del mix elèctric. Tanmateix la major part de l’electricitat (un 55%) és produïda a 
partir de centrals tèrmiques de fueloil.  
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2. Energies renovables 
Sao Miguel té un gran potencial de producció energètica a partir de fonts renovables. Disposa de 
recursos geotèrmics d’alta temperatura, de condicions òptimes de vent i sòl i d’un potencial enorme de 
producció hidràulica i d’aprofitament de biomassa. Fins i tot, s’han realitzat varis estudis i projectes per 
tal aprofitar tecnologies menys habituals, com l’energia de les onades. 

Energia solar fotovoltaica: 

L’energia fotovoltaica a Sao Miguel té una implantació molt baixa i es limita a petites instal·lacions 
repartides en llocs aïllats on no hi arriba la xarxa elèctrica. Tot i que es tracta d’un indret amb bones 
condicions de radiació, si que s’ha de considerar que hi ha molts dies amb el cel tapat, el que fa reduir 
notablement la generació elèctrica dels panells. D’altre banda actualment no existeix un marc regulatori 
que incentivi als particulars a realitzar instal·lacions fotovoltaiques. 

La radiació anual a Sao Miguel és de 1.343 kWh/m2, amb el que es poden obtenir ratis de producció 
d’entre 1.000-1.300 kWh/kWp, en funció de l’orientació dels panells i de si es disposa de seguiment 
solar o no. 

Energia solar tèrmica: 

La implantació actual de panells solars tèrmics a Sao Miguel és molt baixa i es limita a llocs puntuals i a 
alguns edificis de nova construcció.  

A partir d’energia solar tèrmica, no és rentable cobrir el total de la demanda en calefacció i ACS dels 
edificis, ja que es tindrien excedents energètics durant l’estiu. Pel que fa a l’ACS, es calcula que per una 
vivenda tipus (amb demanda de 1.900 kWh/any en ACS), els panells solar podran cobrir un 78% de la 
demanda, el que s’aconsegueix instal·lant 2 m2 de panell per vivenda. El rati de producció del panell 
solar tèrmic és d’uns 743,2 kWh/m2. 

Energia eòlica: 

Tot i disposar de condicions de vent molt favorables Sao Miguel no disposa de cap aerogenerador. Si 
que hi ha molins instal·lats en altres illes, com Santa Maria o Terceira. Segons l’EDA (Electricidade dos 
Açores), el parc ubicat a Terceira té una producció aproximada de 4.268 hores equivalents, un valor molt 
elevat si es compara amb la majoria de parcs eòlics del món. 

El règim de vents de l’illa s’ha estimat a partir de les dades d’una estació meteorològica ubicada al 
aeroport de Ponta Delgada (altura de 72 metres), la qual mostra velocitats mitjanes de 5,2 m/s. Les 
direccions predominants del vent són la oest, la nord i la nord-est.  

Aquestes dades de vent poden resultar útils per a calcular el potencial de generació eòlic dins de la 
ciutat de Ponta Delgada, però no es poden utilitzar directament per la resta de l’illa, doncs Sao Miguel és 
un indret amb una orografia molt abrupta i rodejada de mar, el que genera efectes locals de vent (efecte 
de la brisa marina, efecte turó...). A més cal considerar que per a cotes superiors el règim de vents 
generalment serà més elevat. 

S’estima que a altures superiors als 700 metres el recurs eòlic pot arribar a ser un 50% superior al de 
Ponta Delgada, amb el que es poden aconseguir règims de producció entre 2.500 i 3.000 hores anuals. 

Actualment hi ha un projecte de crear un parc eòlic a Salto de Cavalho (zona de les Furnes). Aquest parc 
estarà format per 10 aerogeneradors de 900 kW i es preveu que començarà a instal·lar-se a l’octubre del 
2011. La EDA estima que els aerogeneradors tindran una producció de 3.900 hores anuals, amb el que 
es produiran 35,1 GWh a l’any. 

Biomassa i residus: 

Valoritzar energèticament els residus pot aportar un doble valor ambiental, per una banda per la 
quantitat d’energia que se’n pot obtenir i per altre per reduir el impacte ambiental que pot suposar una 
mala gestió d’aquests. S’han analitzat els següents fluxos: 

- Residus llenyosos (forestals o de la indústria) 
- Residus agrícoles 
- Residus ramaders 
- Residus dels escorxadors 
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- RSU (Residus Sòlids Urbans) 

Hi ha varies opcions per tal de valoritzar energèticament els residus: 

- En plantes de cogeneració per a produir electricitat i energia tèrmica. 
- En calderes de combustió per aprofitar directament el calor generat. 
- La seva transformació en biocarburants. 
- Producció de biogàs, a partir del procés de digestió anaeròbia (metanització). 

Per cada flux es pot obtenir electricitat, energia en forma de calor o combustibles. La següent taula 
mostra la via de valorització que es creu més adequada per cada fracció i l’energia obtinguda per cada 
flux: 

Tipologia de 
residus Via de valorització Percentatge 

d’aprofitament 
Energia final obtinguda (MWh/any) 

Electricitat Calor Combustibles 
FORSU Metanització 75% 12.204 - - 

Olis usats Biodièsel 100% - - 3.396 

Agrícoles 
Cogeneració 75% 31.190 44.557 - 

Etanol 25% - 26.734 - 

Forestals 
Calderes 50% - 128.988 - 

Etanol 50% - - 42.641 
Ramaders Metanització 75% 38.347 27.391 - 

Escorxadors Biodièsel 100% - - 2.095 
Total - - 81.741 227.669 48.132 

 
- Geotèrmia: 

Sao Miguel disposa de 2 centrals geotèrmiques amb una potència total instal·lada és de 23 MW i amb 
una producció de més de 161 GWh. Les dos centrals es troben sobre el camp geotèrmic de Ribeira 
Grande. Aquest és un reservori geotèrmic de laves traquítiques calentes, amb una temperatura màxima 
mesurada de 245ºC. Segons estudis, la capacitat d’aquest camp geotèrmic és d’uns 90 MW. 

Pel 2014 preveu una expansió de 10 MW d’una de les centrals, tot i que s’estan realitzant estudis per tal 
d’assegurar que no s’esgoti el recurs. També s’està analitzant la possibilitat de crear una nova planta a 
les Caldeiras de Ribeira Grande, però pel moment hi ha problemes de sobreescalfament en un dels 
pous, el que està causant emissions nocives a la zona. 

L’elevada disponibilitat d’aquest recurs fa que també sigui idoni per a cobrir qualsevol tipus de demanda 
tèrmica (indústria, climatitzar edificis, etc.), tot i que prèviament cal realitzar estudis per tal d’evitar que 
es saturi el subsòl i que no es generin impactes ambientals importants. 

- Hidràulica: 

L’energia hidràulica des de sempre ha tingut molta importància a l’illa. Sao Miguel té un potencial hídric 
molt elevat, degut a la seva elevada pluviometria i la seva orografia abrupta. Antigament la força de 
l’aigua era utilitzada per moldre gra, però en l’actualitat la seva principal utilitat és la generació elèctrica. 

Actualment hi ha un total de 7 centrals repartides per l’illa amb una potència útil instal·lada és de 4,93 
MW, les quals l’any 2009 van generar 18 GWh. De moment els llocs amb millors recursos ja han estat 
aprofitats, tot i que existeix un enorme potencial encara a explotar. Actualment hi ha un projecte per 
realitzar una nova central de 9 MW amb la que s’estima que es produiran uns 22.500 MWh/any (2.500 
hores anuals). 

3. Proposta energètica: 
Per aconseguir un model energètic sostenible, a part d’augmentar la capacitat de producció d’energies 
renovables, és igual o inclús més important, aconseguir reduir del consum a partir d’una millor eficiència 
energètica. També es necessari realitzar algunes mesures complementaries, com millorar les xarxes 
elèctriques o disposar de sistemes d’emmagatzematge elèctric.  

La introducció del vehicle elèctric també és un dels pilars fonamentals d’aquest projecte. És més eficient 
que el vehicle convencional, consumeix electricitat (que pot ser generada a partir de recursos 
renovables de manera més rentable que els biocarburants) i ofereix una gran oportunitat per equilibrar 
la corba de la demanda elèctrica. La seva implantació a Sao Miguel és molt més senzilla que en altres 
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indrets, d’una banda perquè es tracta d’una illa petita en que la major part dels desplaçaments es 
podran realitzar amb l’autonomia dels vehicles elèctrics, i d’altre banda, perquè la majoria de la població 
viu amb cases que disposen d’aparcament privat, i per tant la recàrrega es podrà realitzar a les pròpies 
llars.  

La següent taula mostra els objectius d’estalvi energètic proposats per l’any 2030: 

Tipus d’energia 
Consum (MWh/any) Objectiu d’estalvi 

total Actual Futur 
Electricitat 436.832 420.838 3,7% 

Calor 577.430 424.257 26,5% 
Combustibles 775.099 177.754 77,1% 

Total 1.789.361 1.022.849 42,8% 
 

Escenari elèctric: 

Es proposa un sistema elèctric basat únicament en fonts renovables, el que implica la instal·lació de 56 
MW de recursos renovables (dels quals 28 MW ja han estat projectats per la EDA). La central agrícola 
treballarà com a central de regulació, funcionant en aquells períodes en que la oferta energètica no sigui 
suficient. També es necessita disposar d’una sistema d’emmagatzematge energètic capaç d’absorbir els 
excedents energètics en tot moment i subministrar-los quan calgui. Es proposa la instal·lació d’una 
central de hidràulica reversible amb una potència de bombeig de 15 MW i una potència de turbinatge 
de 10 MW. 

Tecnologia Potència 
[MW] HE [MWh/MW] Producció 

(MWh/any) Contribució 

Geotèrmica 30 8624 258.720 59,4% 
Hidràulica 14 3214 45.000 10,3% 

RSU 2 6102 12.204 2,8% 
Ramaders 5 8000 38.347 8,8% 

Eòlica 12 3675 44.100 10,1% 
Fotovoltaica 6 1243 7.455 1,7% 

Agrícola 15 1988 29.825 6,8% 
Producció bruta 84 5199 435.651 100,0% 

Pèrdues xarxa (5%) 5,0% - 21.783 - 
Pèrdues bombeig (3%) 3,0% - 13.070 - 

Producció neta 84 4783 400.799 - 
 

Escenari tèrmic: 

Les tecnologies que es proposen per cobrir la demanda tèrmica són: 

- Energia solar tèrmica: La implantació de 2 m2 de panells solars en 40.000 llars (90% del total) 
suposaria la producció d’uns 58.200 MWh. 

- Biomassa: Ja sigui en calderes de biomassa o aprofitant el calor de plantes de cogeneració, 
existeix un potencial d’aprofitament d’uns 227.669 MWh/any. 

- Energia geotèrmica: té un elevat potencial a Sao Miguel. Tot i que no tots els jaciments són 
idonis per produir electricitat, la temperatura del subsòl és força elevada en la major part de 
l’illa. Es considera que l’energia tèrmica no coberta amb les tecnologies descrites anteriorment 
podrà ser coberta a partir del calor del subsòl. En total l’energia geotèrmica haurà de 
subministrar uns 138.388 MWh tèrmics. 

 

Escenari de combustibles: 

La cobertura de la demanda de combustibles a partir de fonts renovables és el punt més crític del 
projecte, encara que gràcies a una millora del transport públic i a la introducció de vehicles cotxe 
elèctrics la demanda de combustibles és pot reduir dràsticament (més d’un 75%). Es proposa destinar 
els residus d’olis usats (380.560 Kg/any) i els residus grassos generats als escorxadors (322.481 kg/any), 
a produir biocarburants, amb el que s’estima que es poden generar uns 600.000 litres de biodièsel. 
També es proposa utilitzar la meitat dels residus forestals (26.000 tones anuals) per produir uns 6,5 
milions de litres de etanol. A partir d’aquests recursos es calcula un potencial de producció de 48.132 
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MWh en biocarburants, el que permet cobrir un 26,5% de la demanda de combustibles. A priori la part 
no coberta amb aquests recursos correspondran a importacions de combustibles fòssils. 

Per aconseguir la independència total al petroli, una possible alternativa és realitzar cultius energètics o 
cultius d’algues, tot i que cal dur a terme estudis previs per assegura que aquests cultius no tinguin un 
impacte ambiental negatiu sobre el medi (sòl, recursos hídrics...). 
 

Escenari energètic global: 

L’escenari descrit en aquest projecte permet disposar d’un sistema energètic en que els combustibles 
fòssils només representen un 12,8% de l’energia primària de Sao Miguel. L’energia geotèrmica és la que 
te una major contribució i suposa un 39,3% de l’energia primària (produint quasi un 2/3 parts de 
l’energia elèctrica i cobrint quasi 1/3 de la demanda tèrmica). També és destacable l’aportació 
energètica de l’aprofitament dels residus forestals, agrícoles i ramaders, que entre els tres representen 
un 30,8% de l’energia primària. L’energia eòlica i la hidràulica tenen una contribució important pel que 
fa al mix elèctric, però en termes d’energia primària la seva contribució no arriba al 10% entre les dues. 
La demanda de combustibles per a l’automoció és la que té una major dependència al petroli i en aquest 
escenari només es planteja cobrir-ne un 27% a partir de recursos renovables, tot i que aquest valor es 
pot reduir a partir de cultius destinats a generar biocarburants. 

S’estima que per dur a terme aquest projecte caldria una inversió pública de més de 500 M€ (uns 40 M€ 
a l’any). Tanmateix gràcies a l’estalvi en les importacions de combustibles fòssils, el projecte es podria 
amortitzar en menys de 10 anys. També els habitants hauran de fer un esforç econòmic, doncs s’estima 
que cada habitant haurà d’invertir uns 450€/any en eficiència energètica (adquisició d’electrodomèstics 
eficients, renovació de finestres, canvi de caldera, etc.).  
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