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Desde finais do século XIX que o aproveitamento das quedas de água como produtoras 

de energia eléctrica se apresentou como uma alternativa à produção de electricidade a 

partir de centrais termoeléctricas. A primeira central hidroeléctrica construída em 

Portugal data de finais do século XIX.  

 

Nos anos seguintes sucederam-se os pedidos de concessão de aproveitamento do curso 

dos rios, mas muitos destes pedidos não tiverem concretização prática.  

 

A primeira Guerra Mundial ao criar grandes dificuldades de abastecimento de carvão 

importado da Grã-Bretanha, aumentou o interesse pela hidroelectricidade. No Pós-

Guerra os pedidos de concessão das quedas dos rios para a instalação de centrais 

hidroeléctrica sucedem-se. Perante esta situação o Estado português viu-se na 

necessidade de regulamentar e enquadrar legislativamente esses pedidos. Assim, em 

1919 surgiu a “Lei das águas” que resultou da tomada de consciência pelo poder 

político da importância do papel do Estado na gestão dos recursos hídricos e no 

processo de electrificação do país. Assim, no final da década de 20, consolidou-se a 

corrente de opinião que via a hidroelectricidade - “ a hulha branca “ - como a solução 

para todas as insuficiências da electrificação nacional e a resolução do problema da 

importação de carvão.  

 

Durante a década de 1920 foram já construídas barragens com alguma dimensão como é 

caso da barragem do Lindoso, no norte do país, mas só em 1946 com o início da 

construção da Central de Castelo de Bode, no rio Zêzere, se entrou na fase da 

construção das grandes barragens. 

 

Nesta comunicação pretende-se analisar os discursos sobre as vantagens da produção de 

electricidade a partir das quedas de água, a legislação que enquadrou a produção de 

electricidade a partir de recursos hídricos e estabeleceu as bases da rede eléctrica 

nacional, exemplos de concessões que foram solicitadas e a construção de centrais 

termoeléctricas para fornecimento de electricidade nas várias regiões do país desde 

finais do século XIX até à segunda metade do século X. 
 


