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S umá ri o —  O conceito de Rede Eléctrica Nacional —
conjunto das instalações de serviço público destinadas à
produção, transporte e distribuição de energia eléctrica
— levou muitos anos a formar-se. Torna-se necessário,
no âmbito da História da Electrotecnia, registar a
evolução desse conceito ao longo de uma década
1922-1932 e, simultaneamente, homenagear o Engenheiro
Pioneiro que através do estudo profundo e da
participação cívica empenhada promoveu aquela
evolução e a sua aceitação social: Ezequiel de Campos.

1. Introdução

Em 1926 foi consagrado pela primeira vez o conceito
de Rede Eléctrica Nacional na Lei dos Aproveitamentos
Hidráulicos [1].
Foi uma tentativa de definição, com força de lei, de um
conceito que se tinha vindo a formar lentamente: desde
que as electrificações individuais, com que algumas
cidades se tinham dotado, mostraram que isoladas não
tinham a capacidade de promoverem uma exploração
económica dos meios de produção da energia eléctrica, e
os estudos então feitos criaram a ideia que a solução que
permitiria a exploração racional daquela forma de
energia seria o agrupamento dos meios de produção
através da interligação do meios de transporte e de
distribuição.
Este desenvolvimento progressivo do conceito de Rede
Eléctrica Nacional demorou algumas décadas tendo
assumido formas intermédias curiosas: “inter–conexão
de centrais”, agrupamento regional, aproveitamento das
fontes de energia nacionais…

Em Portugal a electrificação da cidade do Porto a partir
de 1922, a exploração da energia eléctrica em todo o
Noroeste de Portugal e o aproveitamento hidroeléctrico
do Rio Douro foram o estímulo e os meios que
serviram ao Engenheiro Ezequiel de Campos para
estudar e desenvolver a ideia de uma Rede Eléctrica
Nacional, que seria submetida a concurso nacional
(1927) onde seria premiada, mas a generalidade dessa
ideia só muitos anos depois viria a ser concretizada por
iniciativa e imposição do Governo no âmbito da
política de Electrificação Nacional.
Não é por acaso que, recorrendo este 3º Encontro do
Colégio de Engenharia Electrotécnica da Ordem dos
Engenheiros na Região Norte, se pretende evocar o
pensamento dum ilustre Engenheiro — Ezequiel de
Campos — através da análise da formação do conceito
de Rede Eléctrica Nacional ao longo da sua Obra. Uma
Obra firmada em muitas intervenções cívicas, onde se
expressou e onde deixou patente o seu processo de
formação da Ideia [2], esse bem que ele considerava tão
precioso…
Ezequiel de Campos foi um Engenheiro com uma
relevante actividade profissional de 1898 a 1963 [3],
incluindo o período em que, a partir de 1934, exerceu a
docência como Professor do Grupo de Ciências
Económico-sociais da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, altura em que, com as suas
lições, granjeou a admiração e a estima dos seus alunos
[4]. Mas a sua forma de intervir na vida pública, e a
viva participação na discussão e na formulação do
problema do desenvolvimento de Portugal, valeram-lhe
ser considerado por António Sérgio um “Agitador de
Ideias”, como membro de uma elite de condutores
necessários a uma nação progressiva a quem cabe
“…criar as grandes correntes de opinião pública que
impelem o Político e o Técnico para os grandes
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empreendimentos de reformação social” [5].
A reforma social que a realização do conceito de Rede
Eléctrica Nacional poderia trazer resultava dos efeitos de
economia de escala — melhoria da utilização geral das
máquinas, utilização máxima das fontes de energia mais
económicas, aparecimento de excedentes de potência
geradora. Estes efeitos acabariam por produzir um
embaratecimento e por colocar a energia eléctrica à
disposição de um maior número de pessoas, o que
permitiu alterar a vida quotidiana do cidadão além de
influenciar as actividades comerciais e industriais que
passaram a utilizar esta forma de energia.
Por isso, todo o trabalho intelectual, todas as acções de
divulgação e todas as lutas que Ezequiel de Campos
teve de travar nos anos de formação da sua ideia de
Rede Eléctrica Nacional são factos de uma História da
Electrotecnia. O pequeno período dessa vasta História
aqui tratado — de 1922 a 1932 — foi rico em agitação
de ideias, mas a realização de uma política de
Electrificação Nacional, de que todos somos os
beneficiários e procuramos ser continuadores, só se
iniciaria alguns anos mais tarde…

2. A  Formação  do  Conceito

Quando em 1894, na cidade de Vila Real, foram
condenados ao desaparecimento os “modestos lampeões
de petróleo” com a entrada em funcionamento da
instalação de iluminação eléctrica, surgia em Portugal
um primeiro aproveitamento público da energia natural
dos rios. Este aproveitamento hidroeléctrico destinava-
-se a satisfazer um fim único: a iluminação pública da
cidade de Vila Real. Todo o consumo de energia
eléctrica realizava-se numa zona com 500 m de raio,
tendo sido adoptado um sistema eléctrico de corrente
contínua. A estação central produtora de energia situava-
-se nas margens do rio Corgo, a distribuição da energia
eléctrica era feita a três fios em linha aérea de cobre,
com a lâmpada mais afastada da estação central a uma
distância inferior a 2 km. A potência produtora instalada
era de 88,4 kW, [6].
Antes desta electrificação tinha sido promovida a
iluminação eléctrica pública de Braga em 1893, a partir
de uma central térmica produtora de energia em corrente
alternada, e depois foi efectuada a electrificação em
corrente alternada produzida numa central hidroeléctrica
em Vila Franca do Campo no ano de 1898, [7].
Comum a estes primordiais centros produtores de
energia eléctrica era a influência da instalação eléctrica se
exercer apenas numa pequena distância, porque a estação
central geradora localizava-se perto da zona de consumo
da energia eléctrica. Os problemas de planeamento
inicial que estes centros produtores isolados criavam
eram: o da localização mais favorável da estação central
geradora na área abrangida pela instalação eléctrica, que
nem sempre obedecia a puros critérios electrotécnicos, e
o do projecto do sistema de distribuição de energia.
É neste contexto técnico nacional que foi conferida em
1898 carta de capacidade como Engenheiro Civil de
Obras Públicas, pela Academia Politécnica do Porto, a
Ezequiel Pereira de Campos, natural da freguesia de
Beiriz, Póvoa do Varzim onde tinha nascido em 12 de
Dezembro de 1874.

Do curricula do seu curso fizeram parte, entre outras, a
6ª cadeira (Física) onde estudou na Física Industrial e
em 21 lições a Electricidade e o Magnetismo pelo livro
de Ganot, a 13ª cadeira (Hidráulica e Máquinas) onde
estudou as diversas máquinas hidráulicas e térmicas. os
seus aspectos construtivos e os problemas da sua
instalação, e ainda a 16ª cadeira (Economia Política)
onde era seguido o livro de Rodrigues de Freitas
“Princípios de Economia Política”. Na sua formação
houve ainda momentos marcantes como, quando jovem,
visitou a antiga central produtora de energia eléctrica
para algumas ruas da zona central do Porto, que estava
situada nas traseiras da Rua de Passos Manuel, e, mais
tarde já no ano de 1895 assistiu à construção da Central
da Arrábida produtora da energia eléctrica em corrente
contínua para as primeiras linhas electrificadas de
tracção urbana da Companhia Carris de Ferro do Porto.
Logo que acabou o seu curso em 1899 partiu para a ilha
de S. Tomé, e até 1914 dedicou-se aos problemas de
desenvolvimento das Ilhas de S. Tomé e do arquipélago
de Cabo Verde, tempo em que teve alguma actividade
parlamentar. Apenas em 1916 começou a sua vida de
engenheiro em Portugal, no distrito de Évora, “para
poder estudar os problemas do Alentejo” [2].
Durante esses anos deu-se a criação em Portugal de
pequenos centros produtores de energia eléctrica
destinados a satisfazer meros fins individualistas de
consumo de pequenas povoações. A outorga das
respectivas concessões estava regulamentada por um
decreto de 1892, que teve de ser alterado em 1901
devido à tendência a dilatar-se o campo de acção das
indústrias que aproveitam a aplicação prática da
electricidade: indústrias de tracção eléctrica, instalações
eléctricas de iluminação ou de transporte de força, [8].
Nesse contexto legal, em 1909 estavam registadas 73
indústrias eléctricas de iluminação ou transporte de
força; e só nesse ano registaram-se nove indústrias.
Por esse mundo fora, e reflectindo as diferentes
condições económicas e de desenvolvimento, os
sistemas produtores de energia eléctrica foram
evoluindo, em potência e em complexidade, assim
como evoluiu a forma da sua exploração. Sucedendo à
fase inicial de produção de energia eléctrica
individualizada, começou a aumentar a utilização de
electricidade que passou a ser aplicada não só na
iluminação, mas também na tracção eléctrica, e na força
motriz e até no aquecimento. Assim, nas grandes
cidades, com os seus problemas especiais —
concentração dos negócios e descentralização das
habitações — só a electricidade, utilizada na
movimentação dos transportes urbanos, permitiu a
resolução desses problemas. Começaram a surgir
consumidores de energia eléctrica requerendo uma
potência produtora global elevada, o que fez surgir a
necessidade de grandes estações centrais geradoras
regionais; deixando apenas na posse de instalações
produtoras individuais as empresas industriais, com
aplicações de força motriz, e que por isso necessitavam
de uma potência geradora considerável.
A procura de uma utilização completa dos equipamentos
disponíveis face ao aumento do consumo e a um
emprego racional dos combustíveis levou alguns
industriais produtores de energia eléctrica à conjugação
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em paralelo de várias centrais geradoras — a
interconexão das centrais — através de linhas de alta
tensão, formando agrupamentos regionais. Esta forma
de exploração dos sistema produtor de energia eléctrica
surgiu a seguir à I Guerra Mundial, como foi o caso da
Sociedade Cooperativa da “Union des Centrales
Électriques” nas duas margens do rio Mosa na Bélgica
[9].
Imediatamente se previu que a dimensão da nova
indústria de produção e distribuição de energia eléctrica,
e a sua imensa importância social, levariam o Estado a
ser chamado a favorecer a criação de agrupamentos
nacionais, [9].
Surge, assim, a alimentação global em energia eléctrica
de um País como a cooperação de três elementos
distintos [9]: a produção (englobando as centrais
localizadas nos pontos mais favoráveis quanto às fontes
de energia); o transporte e a interligação (grandes linhas
eléctricas, em alta tensão, reunindo todos os centros de
produção com o centros de consumo), e a distribuição
(englobando as redes de repartição da energia pelos
consumidores).
Este último conceito de agrupamento nacional aparece
apenas enunciado, e no caso da Bélgica serve para
justificar a criação do agrupamento regional, acabando
por não ter aplicação concreta na década que termina em
1920. Nesta fase inicial não estava muito bem definido
qual o papel do Estado: apenas criar um organismo que
assegurasse que os diferentes elementos cooperavam ou
limitar-se a gerir completamente a produção e o
transporte enquanto que a distribuição ficaria ao cuidado

de entidades privadas.
É nesta fase, que se estende de 1916 a 1922, que o
Engenheiro Ezequiel de Campos desempenha um
conjunto de trabalhos que lhe irão fornecer a experiência
e os dados com que mais tarde elaborará as suas ideias.
Tendo já publicado em 1913 escritos sobre o desen-
volvimento nacional em que considera o aproveitamento
dos rios portugueses incluindo o seu aproveitamento
energético, escreve em 1914 sobre o aproveitamento
hidráulico do rio Douro, e em 1917 faz um estudo do
aproveitamento hidroeléctrico do Guadiana onde conclui
pela sua impraticabilidade, devido à distância entre os
possíveis centros produtores da energia eléctrica e os
centros consumidores — Évora, Beja e a maior parte
das vilas do Alentejo.
Em 1918, quando já estava convencido que as quedas
de água iriam ter um papel importantíssimo na vida do
Porto e do Noroeste [10], o Engenheiro Ezequiel de
Campos começa a fazer o levantamento do potencial
hidráulico do rio Douro desde o Porto até à fronteira, a
que se segue o levantamento topográfico da bacia do
Cávado. Nessa época, e de uma forma extemporânea
mas mobilizadora, desenvolve a ideia, que será
institucionalizada em sessão pública no dia 28 de Julho
de 1919, de um agrupamento de Câmaras Municipais
do Norte para aproveitamento das quedas de água de
Aquém Mondego, com a forma de uma federação
administrativa de municípios visando “a colaboração
harmónica no progresso regional”, [11].

“A utilização dos nossos rios, especialmente do Douro, não se deve fazer em atenção a um só
valor da água, mas em coordenação de todos eles, de modo a tirar-se o melhor partido da
instalação de oficinas hidroeléctricas, da navegação e do desenvolvimento agrícola regional. O
sulco do Douro oferece um vasto campo de actividade neste sentido: um porto marítimo, uma
notável estrada comercial, decerto a mais importante da Península, uma fonte notável de
energia para a indústria e para a agricultura.”

Ezequiel de Campos; A Conservação da Riqueza Nacional, 1913

Neste período curioso da vida política nacional (1915 –
- 1922), em que os governos se sucediam com uma vida
útil média de três meses e meio, apenas foi possível a
Ezequiel de Campos recolher os dados, a ponderar as
alternativas e a sonhar com os aproveitamentos em que
mais tarde se fundamentaria a sua intransigente defesa
da Electrificação Nacional com forte recurso ao potencial
energético da bacia nacional do rio Douro. Assim, neste
período em que o Governo não tomou iniciativas úteis,
continuaram a surgir pelo País uma multiplicidade de
pequenas instalações, hidráulicas e térmicas, produtoras
de energia eléctrica devido a concessões facultadas
individualmente pela respectiva Câmara Municipal além
de outras outorgadas pelo Poder Legislativo, tal como
resultava da aplicação dos sucessivos e sobrepostos
Regulamentos, [12].

3. As  Ideias  de  Ezequiel  de  Campos

O engenheiro Ezequiel de Campos assumiu em Março
de 1922 a Direcção dos Serviços Municipais de Gás e

Electricidade do Porto. Tratava-se da antiga concessão
de produção e de distribuição de gás e de electricidade
na cidade do Porto, que em 1917 tinha sido retirada a
uma companhia particular, e assumida pelo Município.
Na altura em que o Município assumiu a produção do
gás e da energia eléctrica encontrou já os equipamentos
muito degradados. Tinham-se passado vários anos desde
a sua aquisição e montagem e a época da I Guerra
Mundial, com todas as carências que originou, levou a
uma utilização descuidada dos equipamentos. A gestão
desta empresa estava cheia de abusos e de erros.
Os equipamentos estavam na margem direita do rio
Douro, na zona do Ouro, e eram constituídos por uma
decrépita fábrica de gás de iluminação, e por uma
estação central produtora de energia eléctrica — a
Central Eléctrica do Ouro — que datava de 1905. Na
produção de energia eléctrica era calamitoso o estado das
fornalhas de carvão que chegaram a ser alimentadas com
lenha, e que estavam mal adaptadas aos carvões
nacionais, e, também, o estado das caldeiras que foram
alimentadas, assim como os condensadores, com água
de má qualidade.
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No início do ano de 1922 a cidade do Porto era
abastecida em energia eléctrica pela Central Eléctrica do
Ouro, com uma potência instalada de 3,25 MW
dedicada à produção de energia para consumo público e
privado, e pela Estação Central Geradora de Massarelos
da Companhia Carris de Ferro do Porto [13], com uma
potência instalada de 5 MW, dedicada à produção de
energia para a rede de veículos de tracção eléctrica.
Ao assumir a direcção deste importante Serviço
Municipal, o Engenheiro Ezequiel de Campos verificou
imediatamente a necessidade de uma solução imediata e
de curta duração para o problema do abastecimento
contínuo da energia eléctrica aos consumidores: o
fornecimento de energia eléctrica pela Companhia Carris
de Ferro do Porto, a partir da sua Estação Central de
Massarelos, através de um alimentador (“feeder”), já
anteriormente utilizado esporadicamente no
abastecimento da rede da Companhia Carris de Ferro do
Porto (1911, 1913 e 1914) pela Sociedade da Energia
Eléctrica do Porto, nessa época na posse da Central
Eléctrica do Ouro.
Mas para uma solução consecutiva, transitória propunha
o fornecimento da energia eléctrica:
• por uma central termoeléctrica alimentada

directamente pelas minas de carvão duriense; solução
hipotética porque não existia nenhuma central nessas
condições e a sua construção não seria imediata,

• por uma central hidroeléctrica, já em laboração, e
que fosse capaz de transportar a energia para a cidade
do Porto; solução real baseada na compra à UEP —
União Eléctrica Portuguesa da energia eléctrica
produzida na primeira Central do Lindoso, com uma
potência instalada de 7 MW e situada no rio Lima.

Mas esta resolução do problema, aqui tão simplesmente
esquematizada e que durante o ano de 1922 foi
concretizada, serviu ao Engenheiro Ezequiel de Campos
para a elaboração de um  completo, preciso e longo
relatório [14], onde estudou as soluções possíveis para o
abastecimento futuro de energia eléctrica à cidade do
Porto.
Logo no primeiro parágrafo do seu relatório, o

Engenheiro Ezequiel de Campos estabelece que não se
pode considerar o problema da energia “para o Porto
sem considerar simultaneamente a questão da
força para a região industrial do Porto, que
compreende o vale do Ave e as povoações vizinhas
do Porto, de ambas as margens do Douro”. Depois
estima a potência instalada em 30 MW, estando metade
instalada dentro da cidade do Porto. Nota que: “na
indústria prevalece o regime individualista: cada
fábrica cada produtor de força”.
Assim, em 1922, o Engenheiro Ezequiel de Campos
procurou logo nos primeiros estudos uma solução de
âmbito regional amplo para o problema de
abastecimento de energia eléctrica à cidade do Porto.
Esquematizando as possibilidades de um melhor
abastecimento de energia Ezequiel de Campos, neste seu
Relatório, estuda três hipóteses de solução: boa
utilização dos combustíveis em centrais térmicas; a
utilização dos rios e torrentes regionais; ou a
combinação destes dois recursos.
Uma solução baseada na utilização de centrais térmicas é
profundamente estudada, quer para um abastecimento da
central com carvões nacionais, quer com carvões
estrangeiros, mas acaba por ser desfavorecida pela
carestia dos carvões estrangeiros e pelo problema dos
carvões nacionais, essencialmente o carvão duriense que
apesar de ter as minas próximo da cidade do Porto era
de má qualidade. Também, nessa época, não existia
capacidade mineira nacional para o abastecimento em
carvão de uma central termoeléctrica de elevada potência
e com uma exploração mecanizada.
Este estudo, que se estende ao longo de treze páginas do
Relatório, é importante porque a partir dele o
Engenheiro Ezequiel de Campos começará a dar
preferência para os  problemas da Electrificação Nacional
a soluções envolvendo centrais hidroeléctricas e o
aproveitamento dos rios nacionais, em detrimento da
construção de centrais térmicas. A opinião formada e
expressa no Relatório será repetida numa forma
sistematizada durante uma conferência apresentada no
ano seguinte [15].

“Chegámos a um ponto crítico de decisão. Já estamos todos convencidos de que é necessário fazer o
abastecimento de electricidade à rede industrial do Porto; e começamos a convencer--nos de que
não será pelos carvões, portugueses ou estrangeiros, queimados dentro do Porto, que poderemos
movimentar lucrativamente, em solução normal, definitiva, as fábricas da Cidade e arredores.”

Ezequiel de Campos; A Energia de Origem Hidráulica e Térmica, 1923

Estudando a solução do problema de fornecimento da
energia através de centrais hidroeléctricas, começa por
analisar os recursos já explorados. De todos os
aproveitamentos hidroeléctricos apenas a energia
eléctrica produzida no aproveitamento do Lindoso
chegava ao Porto. Por isso, o Engenheiro Ezequiel de
Campos detém-se na análise deste aproveitamento para
concluir pela falta de prudência que fez construir o
aproveitamento sem qualquer correcção do regime do rio
Lima; na estiagem o único grupo turbina–alternador do
aproveitamento só podia ser utilizado a metade da sua
capacidade.
Nesta parte do seu estudo, e face ao desconhecimento de

alguns valores numéricos relativos à exploração e ao
desenvolvimento futuro da central do Lindoso, acaba
por definir duas fases de acabamento daquele
aproveitamento, baseadas no valor do consumo de
energia eléctrica para todo o Noroeste português.
Continua o estudo analisando as possibilidades de
produção de energia hidroeléctrica que então se
anunciavam. Confrontando-as com o seu programa de
desenvolvimento para o aproveitamento do Lindoso,
verifica que:
• Cávado/Rabagão — para este sistema existia um

plano de aproveitamento, com concessão pedida;
conclui pela fusão deste sistema com o sistema do
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Lindoso, porque na altura do seu lançamento já não
poderia concorrer com ele, devido ao mercado estar
saturado;

• Paiva — tratava-se de uma obra difícil e trabalhosa o
que iria onerar muito a energia produzida;

• Douro Internacional — apresentava problemas de
distância, e existiam muitos problemas entre os dois
Países, e de que só houve acordo em 1927;

• Douro Nacional (Barca d’Alva ao Porto) — define
um primeiro grande aproveitamento com uma potên-
cia permanente de 36 a 45 MW em oito meses do
ano, que não localiza; salienta a melhoria da navega-
bilidade do Douro; devido às facilidades de trans-
porte contava que os trabalhos fossem mais baratos;
as disponibilidades de energia deste primeiro
aproveitamento permitiriam levar a energia eléctrica
ao Sul do Douro até Aveiro.

Como resultado deste estudo fica definida uma segunda
fase de resolução do problema da energia eléctrica para o
Noroeste de Portugal, e não apenas para a cidade do
Porto, com a colaboração dos aproveitamentos do
Lindoso corrigido e do primeiro do Douro.

Nesta parte inicial do Relatório [14] surge uma
interessante análise sobre a cooperação no transporte e
na distribuição no mercado do noroeste da energia
eléctrica produzida pelos pequenos aproveitamentos
então em construção — Varosa, Alvadia (!), Ermal. Daí
resulta que para contrariar o aparecimento de energia
eléctrica cara, porque produzida em pequenas centrais
longe dos centros consumidores, salienta a importância
de “uma prudente rede de transportes de
electricidade, e por uma regular harmonia de
interesses particulares com o colectivo, no
abastecimento”.
A análise desta parte do Relatório [14] referente ao
fornecimento de energia à região industrial do Porto
permite verificar que o Engenheiro Ezequiel de Campos
estudando os diversos casos particulares, e
ultrapassando a dimensão do problema original que era
o fornecimento de energia eléctrica à cidade do Porto,
acabou por definir um primeiro agrupamento regional:
nos seus aspectos económico–sociais — “melhor

utilização dos capitais gastos e a gastar”, “máxima
vantagem regional que pode colidir com a
financeira de cada um”;

nos aspectos energéticos — levantamento dos centros
produtores em uso e dos centros produtores em
construção, utilização das fontes de energia mais
económicas, justificação do desenvolvimento de
uma central de grande potência no Douro Nacional;

nos aspectos técnicos da interligação — rede de
transporte de electricidade com linhas primárias e
secundárias e definição da respectiva tensão de
serviço, e marcha em paralelo das centrais mais
importantes do agrupamento (Lindoso e Douro).

Embora o Relatório sobre a Electricidade para o Porto
tenha desempenhado um papel importantíssimo no
estudo e na definição de um conjunto de soluções, a
evolução dessas ideias de Ezequiel de Campos será
patente nos trabalhos publicados nos anos seguintes.
Logo em 1923, conjuntamente com Quirino de Jesus, o
Engenheiro Ezequiel de Campos publicou um livro

(opúsculo) A Crise Portuguesa — subsídios para a
política de reorganização nacional [16]. No capítulo
sobre a valorização da Indústria, que foi exclusivamente
escrito por Ezequiel de Campos, é estudado com rigor o
problema da electricidade. Neste novo estudo já se
considera o problema da electricidade como problema
nacional, agrupado em torno dos três grandes centros de
consumo: O Porto, a Serra, e Lisboa. Para cada um
destes centros são analisados os principais valores
hidroeléctricos, embora se aponte para Lisboa uma
solução termo-hidroeléctrica, promovendo o
aproveitamento dos carvões da Estremadura.
Neste texto tem especial tratamento a rede de transporte
de electricidade. É um ponto distinto onde Ezequiel de
Campos sublinha a necessidade de definir e uniformizar
os transportes de electricidade. Começando pelo caso do
programa da rede para o Noroeste, sugere que “para o
resto do País, depois de definidos os aproveitamentos
hidroeléctricos fundamentais, faz-se também um
dilineamento da rede de transporte de electricidade,
na máxima vantagem regional, cuja finança e
características técnicas serão submetidas a regras de
execução”.
Numa comunicação ao Primeiro Congresso do Trabalho
Nacional, realizada ainda no ano de 1923 [15], o
Engenheiro Ezequiel de Campos, cingindo-se às teses
apresentadas no âmbito do programa de energia eléctrica
para o Noroeste apresentado no Relatório de 1922,
precisa e justifica já a localização do seu primeiro
aproveitamento para o rio Douro — acima da foz do rio
Paiva.
Durante os meses de Fevereiro e Março de 1924, o
Engenheiro Ezequiel de Campos teve a oportunidade de
desenvolver e divulgar as suas ideias sobre a
electricidade, como uma das pedras angulares para a
política portuguesa, num conjunto de artigos publicados
no jornal O Comércio do Porto, e que ainda nesse ano
reuniu em volume [17].
Nesse conjunto de catorze artigos procura tratar
exaustivamente, mas de uma forma pouco profunda e
sem extensas fundamentações, os principais problemas
de ordem económica e social do fornecimento de
electricidade ao País. Com um objectivo de evitar o
pagamento ao estrangeiro de combustível, e procurando
valorizar os combustíveis nacionais, são analisados os
diversos empreendimentos hidroeléctricos e são
procuradas soluções para os problema dos carvões
nacionais. Continuou a defender a realização do
primeiro aproveitamento do Douro Nacional, assim
como o aproveitamento sistemático do Tejo, do Zêzere
e do Guadiana.
Utilizando só os conceitos técnicos absolutamente
necessários não chega a desenvolver o problema da
interligação dos diversos esquemas produtores, não
pormenoriza, por isso, redes eléctricas regionais, nem se
propõe ligar os diversos esquemas produtores nacionais
que defende.
Nos anos de 1925 e 1926 começa-se a tornar premente
para o Engenheiro Ezequiel de Campos um problema de
falta de energia para o Norte de Portugal, no
pressuposto de um aumento do consumo e da aplicação
crescente da electricidade em força motriz de tracção e de
accionamento, e no uso doméstico. Assim, no 3º
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Congresso da Electricidade em 1926 na cidade de
Coimbra, apresenta uma comunicação em que o estudo
do problema da electricidade abrange a Região Atlântica
de Portugal [18]. A região geográfica considerada
abrangia a zona litoral de Portugal do Minho ao Tejo.
Neste ano de 1926 o aproveitamento do Lindoso já
tinha sido ampliado (14 MW) e tinha-se acrescentado
uma central termoeléctrica (7 MW) na estação
transformadora do Freixo. A UEP fornecia já energia
eléctrica até Espinho e pretendia chegar a Coimbra.
Partindo da nova realidade e baseado numa enumeração
das soluções que estavam a ser adoptadas no estrangeiro
para o abastecimento de energia eléctrica — “o número
das pequenas companhias produtoras é decrescente”
— Ezequiel de Campos chega a uma solução puramente
hidroeléctrica em serviço interligado para o ano de
1933–1934 e para a região Atlântica do Porto a Lisboa.
Justifica, também, “que individualmente cada um
dos valores hidroeléctricos potenciais não satisfará
as exigências do mercado, senão por um período
muito curto. É, por isso, necessário ir interligando
os valores hidroeléctricos”.
No ponto dedicado às linhas de transporte de
electricidade levanta a situação da altura: falta de uma
uniformização dos valores da tensão e coincidência do
valor da frequência. Depois estabelece os 130 kV como
tensão das linhas de maior extensão, utilizando linhas
de 40 kV para a ligação da serra da Estrela ao Litoral.
Acaba por insistir na necessidade de estabelecer valores
da tensão de serviço das linhas para evitar a diversidade
vigente.
Estabelece depois, com algum detalhe, o sistema de
abastecimento de electricidade, formado essencialmente
por linhas de 40 kV.
Nesse ano de 1926 foi publicado pelo Governo o
Decreto 12:559 — Lei dos Aproveitamentos
Hidráulicos.
Na introdução deste decreto é exposta doutrina
justificativa onde se encontram muitas das ideias que
Ezequiel de Campos há muito vinha defendendo:
aproveitamento da abundante energia hidráulica;
diminuição dos gastos com combustíveis estrangeiros;
obtenção de força (energia) barata para usos agrícolas,
industriais e mineiros, electrificação dos caminhos de
ferro; regular as condições de produção, assim como de
transporte e de distribuição da energia normalizando-se
as tensões e a frequência; criação de um fundo para
auxiliar a construção dos sistemas.
São importantes para esta comunicação a Base I, onde
se pretende definir a Rede Eléctrica Nacional, e a Base
XVI, onde se anunciam estudos definitivos de uma rede
caracterizada por um conjunto de linhas de transporte,
de linhas colectoras para ligar as centrais geradoras às
linhas de transporte, e de redes de distribuição que
abrangiam as diferentes regiões do País.
Para dar cumprimento àquela determinação em 25 de
Agosto de 1927 foi lançado, pelo Decreto 14:166, um
concurso entre engenheiros electrotécnicos portugueses
para apresentação de anteprojectos duma rede eléctrica
nacional.
4. O  Concurso  da

Rede  Eléctrica  Nacional

Na Base I da Lei dos Aproveitamentos Hidráulicos
(1926) está definido o conceito governamental de Rede
Eléctrica Nacional:

“O conjunto das linhas de transporte
de energia no País que seja objecto de
comércio em espécie constituirá uma
rede com o nome de Rede Eléctrica
Nacional e abrangerá não só as linhas
destinadas a efectuar o transporte de
energia eléctrica das regiões produ-
toras para as consumidoras, qualquer
que seja o modo de produção e qualquer
que seja o destino, consumo ou uso da
energia e as linhas de equilíbrio ou de
compensação, mais ainda as linhas
colectoras de energia produzida pelas
centrais e as linhas ou redes de
distribuição regional”.

Esta definição, ainda tosca, onde se misturava a
descrição dos elementos da rede eléctrica com os seus
fins económicos, era já concretizada na Base XVI numa
caracterização de várias linhas para abastecer as mais
importantes regiões consumidoras de energia, assim
como nas respectivas redes de distribuição. Mas essa
Base XVI impunha também o lançamento de estudos
definitivos de viabilidade técnico económico das linhas
de transporte e de distribuição de energia eléctrica que
caracterizava.
Apoiando-se no texto daquela XVI Base da Lei dos
Aproveitamentos Hidráulicos o Governo lançou um
concurso entre os engenheiros electrotécnicos
portugueses para apresentação de anteprojectos de uma
rede eléctrica nacional; no relatório do Júri do concurso
admite-se que a pressa no lançamento do concurso era
devida à concretização iminente da realização de um
importante empréstimo externo.
O Decreto nº 14:166, de 27 de Agosto de 1927, que
lança o concurso tem uma introdução interessante, onde
está integrado o problema de planeamento da rede
eléctrica nacional nas necessidades futuras de
desenvolvimento do País, no âmbito da costumeira
“reconstituição económica“ que sempre acompanha uma
alteração do regime político, e, também, no seguimento
da orientação e das ideias vigentes nos organismos e nas
conferências internacionais.
Dois aspectos importantes no articulado do Decreto que
lança o concurso são: o dimensionamento das linhas de
transporte de forma a servir as linhas ferroviárias actuais
ou com construção prevista; a obrigatoriedade de no
anteprojecto se apresentar o traçado das diferentes linhas
eléctricas, com a definição da sua capacidade e tensão de
serviço; e, ainda, a definição da localização e do tipo
dos centros de produção com uma estimativa do custo e
com uma proposta para a sua execução faseada.
Durante a realização do concurso verificaram-se algumas
situações interessantes, e dignas de registo. Só, mesmo
perto do encerramento do concurso é que surgiram
valores estatísticos sobre a produção e o consumo da
energia eléctrica, assim como o inventário dos centros
produtores existentes ou apenas requeridos [19]. Apenas
concorreram quatro anteprojectos, sendo dois
imediatamente ligados às duas maiores companhias
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produtoras e distribuidoras de energia eléctrica no País,
através dos pontos de vista conhecidos e que
“inspiraram” os respectivos autores. Um terceiro
projecto preconizou, de uma forma pioneira mas sem
consequência, a preponderância da distribuição
monofásica.
O Júri, invocando as regras do concurso, acabou por
considerar que apenas o trabalho do Engenheiro
Ezequiel de Campos estava nas condições regula-
mentares. Mas, apesar disso, impondo as opiniões que
os seus membros quanto ao aproveitamento do Douro
Internacional (!), acabou por o colocar em primeiro lugar
por ordem de mérito mas apenas lhe concedeu metade
do prémio. No entanto, o anteprojecto do Engenheiro
Ezequiel de Campos era original, estava completo e
estava bem justificado.
O anteprojecto do Engenheiro Ezequiel de Campos para
o Concurso da Rede Eléctrica Nacional e a apreciação do
Júri encontram-se publicados, [20] [21].
Neste anteprojecto submetido a concurso, o Engenheiro
Ezequiel de Campos retoma, clarifica e adapta as ideias
que desde 1922 vinha defendendo, mas tratando agora
de uma forma integrada o todo nacional.
Perante a dificuldade de conhecimento dos valores
estatísticos, que só muito tardiamente foram publicados
pelo Governo, vê-se na necessidade de prever os valores
da produção e do consumo, o que faz de uma forma e
com uma aproximação que merecem a admiração do
Júri.
Fundamentalmente, neste anteprojecto o País continua a
ser dividido numa extensa zona do Noroeste, que agora
já compreende os distritos de Viana do Castelo, Braga,
Porto, Aveiro e Coimbra, numa zona Transmontana, na
zona Serrana, na Estremadura, no Alentejo e no
Algarve.
As centrais construídas que o Autor integra na Rede
são:

Hidroeléctricas 

principais  — Lindoso

secundárias  

Coura
Varosa
Serra da Estrela
Alto Alentejo

Termoeléctricas  

Freixo
Massarelos  (Porto )

Tejo   (Lisboa)

Carris de Ferro de Lisboa
Coimbra

e para definir as centrais a realizar volta a repetir os

estudos que tinha já apresentado para a solução do
abastecimento de energia eléctrica ao Noroeste, mas
agora localiza e caracteriza o aproveitamento no Douro
Nacional em Bitetos. O Autor escolhe o aproveitamento
do rio Zêzere em conjugação com os aproveitamentos da
Serra da Estrela para abastecimento da região a Sul do
Mondego, e o aproveitamento da Ribeira de Niza para o
Alto Alentejo.
Para evolução das necessidades do País e subsequente
dimensionamento da rede surge um estudo interessante,
em que prevendo o consumo de energia eléctrica para
cada região, e conhecendo o valor da produção, o autor
prevê o consumo para cinco anos depois (1932) em 233
a 259 GWh e prevê a necessidade de uma potência
instalada de 180 MW.

As estatísticas oficiais [19] vieram mostrar que este
consumo se repartia por: iluminção – 24,5%; tracção –
18,8%; força motriz – 53,8%; indústria electroquímica
(carboneto de cálcio) – 3,4%. Globalmente o consumo era
muito pequeno, porque a maioria das pequenas centrais,
térmicas e hidráulicas, de âmbito municipal, só
funcionavam de noite para promover a iluminação
pública, e as centrais pertença de empresas industriais
tinham apenas um âmbito local.
Para avaliar o consumo na rede de caminho de ferro, da
qual apenas estava electrificada a Linha de Cascais, e
sem que houvesse informação suficiente leva o Autor a
desenvolver um plano faseado de electrificação, que
numa primeira fase incluía os percursos suburbanos do
Porto e de Lisboa. Apesar disso o Autor salvaguarda os
valores encontrados face à pequena intensidade de
tráfego, que adiará a desejada electrificação.
A solicitação do Concurso sobre o traçado das linhas, o
seu dimensionamento e a sua caracterização foi devida-
mente tratada pelo Engenheiro Ezequiel de Campos,
considerando o Júri que foi o único concorrente a apre-
sentar pormenorizadamente os cálculos eléctricos
aproximados das linhas.
Para a realização das centrais e das linhas eléctricas
integradas na Rede Eléctrica Nacional definida, o Autor
propõe três fases de desenvolvimento. Neste plano, não
se propõe acabar com as pequenas centrais eléctricas que
não serão ligadas à Rede Eléctrica Nacional, mas cria as
condições para elas virem a desaparecer face ao aumento
da cobertura eléctrica do País pela Rede, e o
consequente embaratecimento e uniformização do preço
da energia
.

Central Tipo 1ª fase
kW

2ª fase
kW

3ª fase
kW

Varosa H 6880
Caniços T 2800 – –
Lindoso H +21000 +14000
Freixo T 7600 +14000 –
Bitetos H 40000 +40000
Serra da Estrela H +880 12000 acabar
Castelo de Bode H 60000 +40000
Tejo, Lisboa T 27750 27500 –
Guadiana H – iniciar acabar
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Linha Dist.
km

Tensão
kV

Capac.
MW

1ª  Fase
Lindoso–Porto 87 75/130 28

Varosa–Rebordões–Porto – 60 –

Bitetos–Porto 37 100 40

Bitetos–Penafiel–Guimarães–Braga 39 100 14/7

Bitetos-Vizeu 60 60 8,5

Porto–Coimbra 118

Porto-Avanca–Mogofores 80 60 8

Mogofores–Coimbra 38 60 4

Castelo do Bode–Coimbra 80 60 6

Castelo do Bode–Lisboa 130

Castelo do Bode–Cartaxo 66 100 36

Cartaxo–Lisboa 64 100 30

Castelo do Bode–Faro 320

Castelo do Bode–Évora 130 100 12

Évora–Beja 70 100 8,5

Beja–Faro 120 100 5

2ª  Fase as mesmas linhas da 1ª fase duplicando-se
Castelo do Bode – Lisboa

Évora–Beja 70 100 8,5

3ª  Fase as mesmas da 2ª fase duplicando-se Bitetos–Porto e
construindo-se as linhas complementares do Guadiana

Quanto á realização das centrais e linhas eléctricas
propostas o Engenheiro Ezequiel de Campos subordina
a sua construção à realização dos principais
empreendimentos. O aproveitamento de Bitetos já tinha
sido pedido em concessão pela Câmara Municipal do
Porto e no anteprojecto estavam descritas as principais

necessidades em dinheiro para realizar as respectivas
redes de transporte e de distribuição. O aproveitamento
de Castelo de Bode, que era considerado um “factor de
reforma agrícola para o sul do País” era também
analisado, mas aí nos estudos apresentados contava-se
com uma forte actuação do Estado no seu
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financiamento. No final o dispêndio total é comparado
com os ganhos devidos à despesa de importação dos
combustíveis correspondentes.

5. A  Electrificação  Nacional

O Júri do Concurso só deliberou em Abril de 1930,
mas nada do estudado foi realizado. No entanto, tinha
sido apresentada uma linha de desenvolvimento coerente
do sistema eléctrico nacional. Por isso surgiram vários
críticos defensores de soluções termoeléctricas e que
envolviam o Douro Internacional. Tudo isso está

patente nas Conferências realizadas por Ezequiel de
Campos e por outros engenheiros em 1929 na
Associação dos Engenheiros Civis do Norte de Portugal
e subordinadas ao tema “O Problema da Electricidade
em Portugal”. Também a forma de subsidiar os
importantes investimentos mereceu a formulação de
uma opinião diferente [22].
Em 1930, depois de muito pugnar pelas suas ideias, o
Engenheiro Ezequiel de Campos ainda tinha uma visão
particular sobre a realização e exploração da Rede
Eléctrica Nacional.

“A rede eléctrica nacional deve compreender o conjunto de linhas de transporte e abastecimento
da serventia do país. O conjunto de linhas de distribuição, subterrâneas e aéreas, constitui uma
série de interesses locais, separados, na instalação e na exploração, do sistema transmissor e
abastecedor que é de interesse geral.
As linhas de transmissão e abastecimento dividem-se, na ocasião do seu estabelecimento, em
remuneradoras e de fomento, conforme a sua exploração, suposta isolada, for em suficiente
equilíbrio financeiro, ou em claro prejuízo, em relação à electricidade por elas transmitida.”

Ezequiel de Campos; Electricidade, 1930

Entretanto em Abril de 1930 é criada pelo Governo uma
comissão de engenheiros para “elaborar um projecto e
classificação de linhas da rede eléctrica nacional e o
respectivo regulamento administrativo” que realizou a
incumbência e entregou o resultado ao ministro em
Janeiro de 1931. Também a Associação dos
Engenheiros Civis Portugueses nas suas classes de
Mecânica e de Minas além da classe de Electricidade em
1930 elaborou um parecer sobre o problema da
electrificação nacional. Em Junho de 1931 realiza-se em
Lisboa o 1º Congresso Nacional de Engenharia onde
surgiram duas comunicações sobre a Rede Eléctrica
Nacional, mas sempre considerando o aspecto político e
económico desta “obra de fomento”.
• José  Ferreira Dias Jr; Rede Eléctrica Nacional
• Augusto Ferreira do Amaral; O Estado realizará a

Rede Eléctrica Nacional
Só mais tarde — em Dezembro de 1944 — seria
publicada a Lei das Bases da Electrificação Nacional
[23], e só então se iria iniciar a electrificação do país
como obra de desenvolvimento. Mas nessa altura o
problema principal já era a falta de um consumo
significativo de energia eléctrica em Portugal.

6. Síntese

O conceito de Rede Eléctrica Nacional, que envolve de
uma forma ampla desde os meios de transporte e de
distribuição de energia eléctrica, a interligação dos
centros produtores e ainda os aspectos da sua
exploração, encontra-se hoje solidamente estabelecido.
Mas tendo a electrificação dos diversos centros
consumidores começado por ser individualizada, houve
uma evolução do conceito que envolveu as ideias e as
realizações.
Ao longo do tempo procurou-se fazer uma interligação
regional de centrais produtoras de energia, a que se
seguiu um interligação nacional mas em que ideias

como aproveitamento de fontes de energia nacional, ou
intervenção do Estado, ou obra de fomento foram sendo
associadas à discussão do problema de tornar acessível a
energia eléctrica ao maior número de utilizadores,
sempre com um baixo custo.
Em Portugal foi o Engenheiro Ezequiel de Campos a
pessoa que, devido ao seu estatuto profissional, à sua
formação cívica e à sua maneira de actuar, desde a fase
da electrificação individualista pugnou pela expansão do
papel da energia eléctrica na economia portuguesa e na
melhoria das condições sociais do povo. Para isso, e ao
longo de uma década — 1922 a 1932 — estudou e
apresentou soluções através dos diferentes meios de
divulgação da época: escreveu artigos, escreveu livros,
participou em congressos, realizou conferências.
No fim dessa década, ele que começou sozinho, que
apelou inutilmente à ajuda dos Governos, e que foi
fortemente contestado pelos interesses estabelecidos, viu
o aspecto geral das suas ideias a ser assumido por
outros, embora dentro de esquemas de desenvolvimento
e de realização diferentes dos seus. Apesar disso, em
1932 para além de uma articulação legal e de uma
superestrutura organizativa com carácter governamental,
e de muitas ideias dispersas por anteprojectos,
introduções doutrinarias de leis, e ainda nos mais
diversos textos, muito pouco tinha sido realizado e o
problema principal era um consumo diminuto e débil de
energia eléctrica em Portugal e não era o da interligação
dos sistemas produtores ou o do transporte e da
distribuição da energia produzida.
Durante essa década e de uma forma combativa, e de
iminente pedagogia social, o Engenheiro Ezequiel de
Campos foi criando o conceito de Rede Eléctrica
Nacional, quando:
— estabeleceu em 1922 que o problema da energia

eléctrica para a cidade do Porto teria de considerar
toda a zona industrial vizinha, o que envolvia o vale
do Ave e as povoações da periferia do Porto;
– analisou as condições técnico–económicas de
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produção da energia termoeléctrica e concluiu
pela sua pouca valia;

– fez um estudo sistemático dos aproveitamentos
hidroeléctricos anunciados e comparou a sua
viabilidade com o aproveitamento do Lindoso,
já construído e com as possibilidades de
desenvolvimento;

– no fim do seu primeiro estudo [14], apresentou
uma solução para o abastecimento de energia
eléctrica ao Porto envolvendo todo o Noroeste
do País e integrando um aproveitamento no
Douro Nacional;

– considerou no estabelecimento do primeiro
aproveitamento hidráulico para o rio Douro
Nacional, a produção de energia eléctrica e a
navegabilidade do rio, além da correcção do seu
caudal;

– estabeleceu a interligação das principais centrais
consideradas no conjunto dos centros produtores
do seu Relatório (Lindoso e Douro);

— ao longo da década foi ampliando o seu estudo
começando a incluir a electrificação das outras

regiões geográficas do País [17], além de se
pronunciar sobre os aspectos financeiros das suas
propostas;

— participou de uma forma digna, profissional e
pedagógica no Concurso da Rede Eléctrica Nacional,
defendendo persistentemente a sua solução para a
central primária no Douro Nacional, que nesse texto
localizou em Bitetos;

— continuou a divulgação [20] das ideias expressas no
seu anteprojecto, a que foi atribuído no Concurso o
primeiro lugar por ordem de mérito, e fê-lo de uma
forma didáctica; assistiu ao aparecimento de leis e
de organismos governamentais dedicados aos
problemas da electrificação do País, assim como à
divulgação de soluções diferentes das suas.

A participação técnica e o comprometimento cívico do
Engenheiro Ezequiel de Campos na evolução do
conceito de Rede Eléctrica Nacional contribuem, no
âmbito da História da Electrotecnia, para exaltar a sua
Obra e permitem, também, que seja considerado como
um Pioneiro da Electricidade em Portugal.
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