ÁREA PROGRAMÁTICA ENERGIA RENOVÁVEL
RENEWABLE ENERGY PROGRAMME AREA

PROGRAMA PT03 / PROGRAMME PT03
GAIa Programme
GEOTHERMAL AZORES - ICELAND
O Programa da Área da Energia Renovável está direcionado para a energia geotérmica.
Na preparação deste programa esteve envolvida a Autoridade Nacional de Energia da
Islândia (Orkustofnun - OS) na qualidade de Parceiro Doador de Programa.
Este programa é constituído por:
um projeto pré-definido, correspondente à construção de uma central geotérmica
piloto, de 3 MW, na Ilha Terceira, com o objetivo de aumentar a capacidade instalada de energia renovável nos Açores;
três iniciativas de pequenos apoios para cursos de curta e média duração em matéria de energia geotérmica.
O Programa PT03 iniciou a sua implementação em dezembro de 2013 e terminará em
dezembro de 2017

MECANISMO FINANCEIRO DO
ESPAÇO ECONÓMICO EUROPEU
2009-2014

The Renewable Energy Programme Area is directed to geothermal energy. The National
Energy Authority of Iceland (ORKUSTOFNUN – OS) was involved in the preparation of this
programme, as Donor Programme Partner:
The programme included:
a pre-defined project, consisting in the installation of a 3 MW geothermal power
plant, in Terceira Island, to increase the share of renewables in the Azores;
three support initiatives to advanced & specialized training in geothermal energy.
The PT03 programme started in December 2013 and it will be completed in December
2017.

www.eeagrants-azores.pt

Operador de Programa - Área Programática Energias Renováveis (AP6)
Programme Operator – Renewable energy programme area
EDA - Electricidade dos Açores, S.A.
Rua Francisco Pereira Ataíde, nº1
9504 - 535 Ponta Delgada - Azores - Portugal
Telef.: (+351) 296202 113
www.eeagrants-azores.pt

Para mais informação sobre os EEA Grants,
por favor visite as seguintes páginas Web:
For more information, please
visit the following websites:

www.eeagrants.org
www.eeagrants.gov.pt

EUROPEAN ECONOMIC AREA
FINANCIAL MECHANISM
2009-2014

DESCRIÇÃO DA CENTRAL

POWER PLANT DESCRIPTION

Central Geotérmica do Pico Alto,
Ilha Terceira,Açores

Pico Alto Geothermal Power Plant,
Terceira Island, Azores

A central geotérmica do Pico Alto é constituída por
um grupo gerador de tecnologia binária, funcionando segundo o ciclo de Rankine, com 3,5 MW de
potência nominal líquida, abastecido por um parque
de 3 poços de produção e 1 poço de reinjeção.
Para 2018, estima-se uma produção anual de 21
GWh, o que irá satisfazer 10% das necessidades
de eletricidade da Terceira. Para o mesmo ano,
estima-se que a produção combinada das centrais
geotérmicas de São Miguel e da Terceira atinja 199
GWh, correspondente a 25% do total da produção
de eletricidade na Região.

Pico Alto power plant consists of one ORC binary
technology generator unit, with 3,5 MWnet capacity, fed by 3 production wells and 1 reinjection
well. It is estimated that the annual production of
this unit will reach 21 GWh in 2018, ensuring the
satisfaction of 10% of the island electricity needs.
In the same year, the combined production from
the geothermal power plants in Terceira and São
Miguel islands is estimated to reach 199 GWh, corresponding to 25% of the total power production
in the Azores Archipelago.

Este é o primeiro marco histórico para a produção
geotérmica na Terceira e originará uma redução
das emissões de CO2 para a atmosfera, em resultado da diminuição das emissões associadas ao
consumo de combustíveis fósseis. Para além disso,
o projeto geotérmico criou emprego especializado
na área das novas tecnologias na ilha Terceira,
com a EDA RENOVÁVEIS a ter 18 colaboradores,
incluindo os membros da equipa técnica e da equipa
de operação & manutenção da central e respetivo
parque de poços.

Promotor do projeto / Promoter of the project :

This is the first milestone for geothermal power
production in Terceira and it will originate a reduction of the CO2 emissions in the Island, as a
direct result of decreasing gas emissions deriving
from the fossil fuels consumption. In addition, the
geothermal project created specialized jobs in the
field of new technologies, with EDA RENOVÁVEIS
having 18 workers, including the technical staff and
the operation & maintenance team for the power
plant and the wellfield.

CURSOS da United Nations
University

ADVANCED TRAINING from
United Nations University

Geothermal Training Programme
(UNU-GTP), nos Açores

Geothermal Training Programme,
in the Azores

Entre 2014 e 2016, 12 elementos da equipa técnica
da EDA RENOVÁVEIS e 2 alunos da Universidade
dos Açores participaram num curso avançado na
prospeção e exploração de recursos geotérmicos,
composto por 6 módulos de 2 semanas cada. O
curso decorreu em Ponta Delgada, na ilha de São
Miguel, e foi ministrado por especialistas da industria geotérmica, oriundos da Universidade das
Nações Unidas (UNU-GTP), da Islândia, ao abrigo
do financiamento do EEA Grants.

Between 2014 and 2016, 12 members of the EDA
RENOVÁVEIS technical staff and 2 students from
the University of the Azores underwent advanced
training in exploration and exploitation of geothermal resources, participating in a series of six
2-week courses. The courses were held at Ponta
Delgada, in São Miguel Island, and were lectured
by geothermal energy experts from the United Nations University – Geothermal Training Programme
(UNU-GTP), from Iceland, under the financing of
the EEA Grants.

O curso abrangeu diversas disciplinas do desenvolvimento geotérmico, incluindo, a “Prospeção geológica de campos geotérmicos” (10-20.set.2014),
“Utilização geotérmica e centrais geotérmicas”
(17-29.nov.2014), “Medições geofísicas no interior
dos poços durante o desenvolvimento do projeto
geotérmico” (15-27.jun.2015), “Geoquímica de
fluidos termais” (7-19.set.2015), “Tecnologias de
perfuração e execução de poços geotérmicos” (1830.jan.2016) e “Prospeção geofísica de recursos
geotérmicos” (4-16.abr.2016). As formações incluíram aulas teóricas, complementadas por exercícios
práticos e trabalhos de campo, o que permitiu o
amadurecimento progressivo dos conhecimentos
e das capacidades entretanto adquiridas.

The courses covered various disciplines of the geothermal energy development, including “Geological
exploration of geothermal fields” (10-20.Sep.2014),
“Geothermal utilization and geothermal power
plants” (17-29.Nov.2014), “Borehole geophysics
in geothermal development” (15-27.Jun.2015),
“Chemistry of thermal fluids” (7-19.Sep.2015),
“Well design and geothermal drilling technology”
(18-30.Jan.2016) and “Geophysical exploration for
geothermal resources” (4-16.Apr.2016). The training included theoretical lectures, complemented
by practical exercises and fieldwork, allowing the
progressive maturation of knowledge and skills
acquired.

PÓS-GRADUAÇÃO

POST-GRADUATE STUDIES

PROGRAMA DOS CURSOS
& PARTICIPANTES

TRAINING PROGRAM
& PARTICIPANTS

Em 2014 e 2015, ao abrigo do financiamento do
EEA Grants, quatro elementos da equipa técnica da
EDA RENOVÁVEIS participaram no curso de pós-graduação em geotermia promovido pela Universidade das Nações Unidas (UNU-GTP), na Islândia,
com uma duração de 6 meses, cobrindo as áreas
de especialidade em Engenharia do Reservatório
(Maria Rangel), Engenharia de Perfuração (Valdemar Pereira), Aproveitamentos geotérmicos (Nuno
Vieira) e Geologia de Geotermia (António Franco).

In 2014 and 2015, under the financing of EEA
Grants, four technicians of EDA RENOVÁVEIS participated in the annual six-month specialized training
at the United Nations University – Geothermal Training Programme, in Iceland, covering the expertise
areas of Reservoir Engineering (Maria Rangel),
Drilling Engineering (Valdemar Pereira), Geothermal
Utilization (Nuno Vieira) and Geothermal Geology
(António Franco).

Inseridos num grupo de cerca de 30 participantes,
provenientes de outros projetos geotérmicos no
mundo, incluindo Africa, América do Sul, Ásia e
Oceânia, participaram em aulas teóricas, workshops,
seminários e visitas de estudo, ministrados por
especialistas da industria geotérmica, nas suas
diversas áreas de desenvolvimento. A formação
envolveu treino especializado, com aulas avançadas
direcionadas à área de vocação de cada participante, complementadas pela realização de diversas
atividades práticas e trabalhos de campo. A pós-graduação foi concluída com o desenvolvimento
de um projeto de investigação sobre os Açores,
expresso num relatório final, publicado no livro
anual de 2014 e 2015 e que está disponível para
descarregamento no sitio de internet da UNU-GTP.

Amongst a group of about 30 fellows, coming from
different geothermal energy projects worldwide,
including Africa, South America, Asia and Oceania,
they underwent several lectures, workshops, seminars and field excursions, given by geothermal
experts covering the various stages of geothermal
development. The tuition programme included
specialized training, with advanced lectures directed to the expertise area of each participant,
complemented by several practical activities and
fieldwork. The specialized training was complete
with the development of a research project about
the Azores, expressed on a final report, which
has been published in the annual book of 2014
and 2015 and it is available for download on the
UNU-GTP website.

