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Central Térmica da Vitória - CTV III 

 

 
 

O sistema eletro-produtor da Ilha da Madeira é constituido por duas centrais termoeléctricas, 

uma propriedade de operador privado, e outra propriedade da EEM, designada por Central 

Térmica da Vitória. 

A Central Térmica da Vitória, localizada na freguesia de São Martinho, concelho do Funchal, 

mais especificamente na margem esquerda da Ribeira dos Socorridos, assume-se como a maior 

e mais importante central, sendo responsável por cerca 50% do total da energia elétrica 

produzida na Ilha da Madeira 

Esta central é constituída por três naves: CTV I - 

composta por 6 grupos eletrogéneos, já desclassificada; 

 CTV II - composta por 9 grupos eletrogéneos e CTV III - 

composta por 3 grupos eletrogéneos e uma turbina a 

vapor, cuja potência total instalada, atualmente, ascende 

167 MW. 

 

A CTV III, será a instalação a visitar no âmbito da visita 

técnica da Ordem dos Engenheiros prevista para 19 de 

Outubro.  
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A evolução dos consumos e a necessidade de manter critérios de capacidade e segurança do 

sistema eletroprodutor da Ilha da Madeira, levaram a EEM a investir na ampliação da Central 

Térmica da Vitória (CTV III) e no reforço da potência instalada, culminando na instalação de 3 

grupos, semi-rápidos, dual-fuel, de 17 MW e de uma turbina a vapor, num total de 54,4 MW. 

Concluiu-se em 2010, a instalação dos três grupos e da turbina a vapor que aproveita o calor dos 

3 novos motores, constituindo um ciclo combinado, que melhora o rendimento global do sistema 

e diminui o impacte ambiental e económico das emissões gasosas. 

Iniciada a exploração dos grupos a fuelóleo, em 2010, foi apenas possível comutar a operação 

da CTV III para o funcionamento a gás natural, após a construção da Unidade Autónoma de Gás 

Natural Liquefeito (UAG e realizada a reconversão dos grupos, que ocorreu em 2014. 

A operação e exploração da CTV a gás natural, veio confirmar a mais valia técnica associada, 

verificando-se um melhor rendimento e eficiência no funcionamento da instalação, com forte 

impacte positivo no que tange às emissões de gases de escape, nomeadamente com uma 

redução de cerca de 99% nas emissões de dióxido de enxofre, 94% nas emissões de partículas, 

91% em compostos de azoto e 28% nas emissões de dióxido de carbono. 

Em resumo, os benefícios ambientais decorrentes deste projecto, para além de assegurarem 

uma maior fiabilidade na garantia de fornecimento de energia eléctrica, permitiram reduzir 

substancialmente as emissões atmosféricas, a produção de resíduos perigosos, a carga 

poluente nas águas residuais e as emissões sonoras. 

 


