
 

 

Intervenção Inicial: 20 Julho CPIPREPE 
Tópicos a abordar 
 
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados queria agradecer o convite para vir a esta 
Comissão Parlamentar de Inquérito. O Parlamento é a sede da democracia, é o garante das 
liberdades, direitos e garantias dos cidadãos e foi para mim uma enorme honra servir o país 
como deputado durante várias legislaturas nesta casa e no Parlamento Europeu. 

 

1) O grave problema da baixa eficiência na utilização da energia em Portugal  
i. O maior problema da Energia em Portugal relaciona-se com a quantidade de energia 

consumida por unidade do PIB produzido = Intensidade Energética. 

ii. Problema de competitividade: acima da média da UE28 em cerca de 13%. 

iii. É urgente colocar a eficiência energética no centro da política energética e atribuir-lhe 
um papel transversal na definição das políticas públicas do transporte à habitação. 

2) As renováveis no sistema elétrico português  
i. Estamos a olhar para a árvore em vez da floresta: em 2016 o peso da eletricidade no 

consumo de energia final em Portugal foi de 26%, considerando que 55,5% da 
eletricidade produzida teve origem renovável, estamos a falar de um sétimo (14,3%) da 
energia consumida em Portugal. 

 

a) Processos de atribuição de potência 2002-2007  

OBEDECEU ÀS LEIS?  FOI TRANSPARENTE E CONCORRENCIAL?  FOI CONTESTADO? 
ESTAVA EM LINHA COM O DIREITO EUROPEU? 

i. Regimes transparentes e concorrenciais. 

ii. Em conformidade com a lei e diretivas europeias. 

iii. Promovido e regulado pela DGEG, na sua qualidade de entidade licenciadora. 

iv. Projectos com aprovação dos Municípios. 

v. Concursos públicos de atribuição da potência eólica respeitaram todo o 
enquadramento legal, bem como exigentes e rigorosos cadernos de encargos. 

vi. Os júris foram independentes e as suas decisões foram públicas, fundamentadas e bem 
aceites. Não existiram protestos significativos. 

vii. Os contratos de fornecimento de eletricidade que deles resultaram foram estabelecidos 
de boa fé e de acordo com as melhores práticas do Direito. São contratos de Direito 
Privado com quem ganhou os processos de atribuição de potência e como tal o Estado 
e as empresas têm de os respeitar. 

 

b) Tarifas eólicas 

MAS ESTAVAM EM LINHA COM O QUE SE FAZIA NOUTROS PAÍSES DA UE NESSES 
PERÍODOS?   

i. As tarifas para a energia eólica ao longo da década de 2000 estavam em sintonia – ou 
abaixo – das atribuídas noutros estados membros da UE. 

ii. As tarifas apresentaram uma trajetória descendente nas sucessivas fases dos concursos 
eólicos, coincidente com a maior maturidade tecnológica. 
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c) Comparação com as alternativas  

E SE TIVÉSSEMOS OPTADO POR FAZER MENOS EÓLICAS? 

i. Teria que haver nuclear ou mais térmicas. 

ii. O nuclear defendido por Mira Amaral, Pedro Sampaio Nunes e Clemente Pedro Nunes 
teria sido um desastre sob vários pontos de vista, nomeadamente o económico (os 
24€/MWh invocados pelos seus defensores são na realidade quatro vezes esse valor). 

iii. Se fossem construídas mais centrais térmicas teríamos hoje provavelmente preços de 
mercado alinhados com o custo de produção desta tecnologia, que rondaria 
seguramente os 80€/MWh. 

iv. A dependência externa e a saída de divisas seriam muito superiores. 

v. A estabilidade dos custos do setor seria mais afetada pela variação dos preços dos 
combustíveis fósseis. 

vi. O impacto ambiental, com todas as consequências económicas dai advenientes, seria 
mais negativo. 

 

d) Preço  

E O IMPACTO NO PREÇO DA ELETRICIDADE É NEGATIVO? 

i. Tarifas definidas de acordo com o custo evitado na melhor tecnologia convencional 
disponível (ciclo combinado), garantindo neutralidade económica para o setor no 
momento da sua definição. 

ii. Considerando o custo evitado bem calculado, como foi, o resultado hoje seria igual ao 
que se obteria se tivesse sido instalada a mesma potência na tecnologia convencional 
mais eficiente. 

iii. Remuneração do serviço ambiental com base em critérios de mercado. 

iv. Ajustamento em baixa dos níveis de remuneração com o amadurecimento progressivo 
da tecnologia eólica, com valores em linha ou abaixo de outros países. 

v. Aplicação de procedimentos concorrenciais que, por definição, excluem a possibilidade 
de rendas excessivas. 

vi. Menor exposição do preço da eletricidade à volatilidade cambial e à variabilidade do 
preço dos combustíveis fósseis. 

vii. Prestação de mais serviço ambiental pela redução de emissões do setor. 

            
  

 

e) Benefícios para a economia nacional.  

EM TERMOS MACRO-ECONÓMICOS FOI ESTA A MELHOR OPÇÃO? 

i. Criação de vários milhares de empregos diretos num novo cluster industrial nacional 
associados aos concursos eólicos de 2005/6/7. 

ii. VAB nacional nos equipamentos eólicos com crescimento exponencial 

iii. Exportações (Enercon, Senvion, Ria Blades, A. Silva Matos, Martifer, Tegopi, Efacec) 

ii. Redução da dependência energética: de 82% em 2006 para 75% em 2016. Esta redução 
tem uma grande contribuição por parte das renováveis.  

iii. Redução do défice da balança de pagamentos por via da redução da importação de 
combustíveis fósseis para geração de eletricidade.  

iv. Investimento no setor das renováveis superior a 10.000 M€ em potência instalada (mais 
de 50% investimento estrangeiro) 

viii. A rentabilidade resultante para os projetos eólicos é adequada segundo consultores
 internacionais.
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v. Inovação e desenvolvimento tecnológico na cadeia de valor da energia; ligação às 
universidades e instituições de IDT. 

vi. No setor eólico: Investimento nos Parques eólicos foi superior a 6 500 M€ 

       O Investimento Industrial ultrapassou os 700M€  
 

f) Coesão territorial  

FOI ESTA A MELHOR OPÇÃO? 

i. Projetos em zonas do interior do país – com contribuição financeira direta para os 
municípios que ultrapassam os 300M€, sem contar com a sua participação nos Projetos. 

ii. Pagamentos pelo aluguer dos terrenos a milhares de pequenos agricultores, a centenas 
de terrenos baldios das juntas de freguesia e a dezenas de municípios, contribuindo 
para o desenvolvimento rural (média de 16M€ por ano 2005-2017), ou seja ultrapassam 
os 230M€ 

iii. Estradas de acesso aos parques eólicos são essenciais no combate aos fogos nas serras 
e regiões montanhosas 

iv. Criação de emprego e riqueza em regiões desfavorecidas que permite fixar a população 
no interior, criando empregos diversificados e com conteúdo tecnológico. 

v. Apoio a funções sociais, nomeadamente a pessoas mais idosas, educação, arte, defesa 
do património, etc. 

 

g) Benefícios para a saúde, ambiente e clima  

FOI AQUI TAMBÉM A MELHOR OPÇÃO? 

i. Redução de emissões de CO2. A alternativa de Centrais Térmicas, levaria ao aumento 
das emissões de CO2 com a consequente não contribuição para as metas de 
descarbonização em violação das Diretivas europeias e Acordos Globais do relativos ao 
Clima (Quioto, Paris). 

ii. Redução dos custos associados à extração, transporte e combustão dos combustíveis 
fósseis. 

iii. Benefícios para a saúde e qualidade do ar, com emissão de menos poluentes. O uso de 
combustíveis fósseis tem efeitos nocivos para a saúde derivados da poluição, 
nomeadamente nas zonas urbanas. 

 

h) Intermitência e equilíbrio da rede 

ESTA OPÇÃO LEVANTA PROBLEMAS SÉRIOS AO EQUILÍBRIO E GESTÃO DA REDE? 

i. A mudança de uma Rede de Transporte baseada em poucos Centros de Geração com 
potências elevadas, para uma Rede mais aberta, com milhares de pontos de injecção de 
produção descentralizada, foi um desafio que a engenharia e a I&D portuguesas 
aceitaram e venceram.  

ii. A gestão de penetração de FER no SEN tem sido aperfeiçoada ao longo dos últimos 10 
anos, fruto de inovação, criação de conhecimento no setor público, privado e da 
academia (e.g. modelos precisos de previsão matemática sobre a produção eólica) e 
levou a inovações que se traduzem em conhecimento e serviços que hoje se exportam. 

iii. A qualidade de serviço aumentou em paralelo de forma exemplar. Nunca a Qualidade 
de Serviço tinha atingido os níveis actuais. 

iv. Sobre este tema e as redes inteligentes a Comissão teve a oportunidade de ouvir um 
dos maiores especialistas europeus neste domínio, o Prof João Peças Lopes. 
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3) O Futuro 

A política energética nacional deve ter uma visão de futuro, com base nos seguintes 
vetores:  
i. Inovação e Desenvolvimento Tecnológico: modelos de mercado, gestão de rede, 

democratização e digitalização da energia e redes inteligentes. 

ii. Descentralização – comunidades de energia, consagração do direito dos consumidores 
passarem a ser produtores individualmente ou em associação. 

iii. Descarbonização – só é possível através de mais renováveis, mais eficiência energética, 
menos consumo e redução da intensidade energética:  

- Colocando calendários mais apertados para a desactivação das centrais a carvão, e 
acelerando a quota das renováveis.  

- Aumentando o esforço sistémico de diminuição da intensidade energética do PIB em 
todos os sectores, nomeadamente promovendo uma boa articulação dos modos do 
transporte público, a mobilidade elétrica e a mobilidade “suave”, desenvolvendo 
políticas integradas de energia e calor para as cidades e exigindo uma eficiência 
modelo na reabilitação urbana.  

iv. Divulgação e integração do conceito da Suficiência Energética nas políticas públicas. 

 

Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados estou ao dispor da Comissão de Inquérito 


