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3. Não há rendas excessivas na eletricidade renovável e as
alternativas defendidas por alguns “especialistas” já ouvidos
nesta Comissão são sempre mais caras no curto e no longo
prazo.

2. O investimento em eletricidade renovável trouxe grandes
benefícios para a Economia e para o Cidadão, nomeadamente
nas regiões do interior de Portugal

1. A Economia do futuro tem de ser eficiente e descarbonizada e 
a geração de eletricidade de origem renovável é a forma mais 
custo eficiente e inteligente de o fazer.  

A eletrificação dos usos da energia conduz a uma maior 
eficiência e permite reduzir custos. 



A Economia do futuro tem de ser eficiente e descarbonizada e a
geração de eletricidade de origem renovável é a forma mais custo
eficiente e inteligente de o fazer.

Custo normalizado de eletricidade por diferente tipo de fonte de produção (Lazard, 2018)



Os investimento na eletricidade renovável trouxeram
grandes benefícios para a Economia e para o Cidadão

Custos de Aquisição vs Ganhos das Renováveis 

(2008-2015) (APREN, 2016)

‐ Poupanças pelo efeito da ordem de mérito das
renováveis

‐ Redução na importação de combustíveis fósseis

‐ Poupança nas licenças de emissões de CO2

‐ Contribuição financeira para os municípios (2.5%)
2002-2018: 288 M€.

‐ Rendas pelo aluguer dos terrenos a pequenos
agricultores, baldios das juntas de freguesia e
municípios, 2002-2018: 230M

‐ Investimento industrial superior a 720 milhões
de euros

‐ Cerca de 4 000 empregos diretos e 55 000
empregos indiretos

‐ Exportações superiores a 400M€ / ano
‐ Redução da dependência energética externa: de

82% em 2006 para 75% em 2016.



O investimento em eletricidade renovável trouxe
grandes benefícios para a Economia e para o Cidadão,
nomeadamente nas regiões do interior de Portugal

• Por exemplo as centrais eólicas injetaram na economia local
de 2002 a 2018 cerca de 650 M€ no pagamento de
contrapartidas durante a construção e a exploração, aluguer
de terrenos e 2.5% da faturação

Nota: estes valores são simples soma sem atualizações



Não há rendas excessivas e as alternativas defendidas por 
alguns “especialistas” já ouvidos na comissão são sempre 
mais caras no curto e longo prazo

• As afirmações que falam de rendas excessivas baseiam-se na ideia pouco
realista de comparar a tarifa total paga às PRE com apenas o custo do
combustível das centrais fósseis (média anual do mercado marginalista)
ignorando que as centrais térmicas também têm custos de CAPEX e OPEX.

• Entre 2001 e 2007, a atribuição da potência eólica promoveu um regime 
concorrencial, transparente, monitorizado e controlado pela DGE.

• Esta atribuição de potência eólica respeitou todo o enquadramento legal,
nomeadamente as regras exigentes e rigorosas da contratação pública no
setor na energia, e teve também aprovação dos municípios.

• As tarifas pagas à eletricidade eólica estavam em sintonia, ou eram
inferiores, face às praticadas nos países da União Europeia.

• Qualquer das opções de se ter apostado em mais centrais a combustíveis
fósseis ou em centrais nucleares teria um custo superior para o País.



• Eólicas só funcionam à noite

Mitos e boatos sobre as energias renováveis 

Fonte: REN



Mitos e boatos sobre as energias renováveis 

• Quando “há excesso de renováveis”
exporta-se a zero

‐ O número de horas em que se exporta ou importa a preço zero é
praticamente nulo. Em 2018 não houve nenhuma hora a preço zero, o
menor preço foi de 2.30 €/MWh em março.

• Em 2018 houve 670 horas em que a produção renovável excedeu a
procura e o preço médio nestas horas foi de 37,66 €/MWh.

• O que interessa é analisar o preço médio de exportação e de
importação que em 2018 teve um saldo líquido exportador de
Portugal no valor de 171 M€.



Mitos e boatos sobre as energias renováveis 
• As renováveis são intermitentes

• Os modelos de previsão
matemática ao nível da
eolicidade e da irradiação solar
são extremamente precisos e
permitem prever com elevada
fiabilidade (na ordem dos 90%) as
condições de operação, com uma
semana de antecedência,
permitindo uma gestão otimizada
da rede.

Fonte: REN 2018 

• O que se devia dizer é que a
produção renovável é variável e
que a sua variabilidade é
previsível com um erro de
previsão entre 5 e 15 %, que é
da mesma ordem de grandeza, e
muitas vezes inferior, ao erro na
previsão do consumo.



Mitos e boatos sobre as energias renováveis 

• A bombagem nas centrais reversíveis só existe para
fazer o back-up às centrais eólicas

• A bombagem é usada em Portugal muito antes de existir produção
eólica. Países como França, Áustria ou Suíça utilizam muito a
bombagem e têm percentualmente muito menos eletricidade eólica.

Nota: Com o impacto previsível das alterações climáticas e o esperado
decréscimo da hidraulicidade a bombagem torna-se ainda mais essencial.

• Mesmo considerando a hipótese absurda de toda a bombagem só usar
eletricidade de origem eólica, nos últimos 5 anos, a bombagem
apenas teria usado entre 10% a 15% desta eletricidade.



Mitos e boatos sobre as energias renováveis 

2 097

0

500

1000

1500

2000

2500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total

M
ilh

õ
e

s 
 €

Receitas do Estado provenientes das empresas do setor energético (eletricidade + gás 
natural)

Fonte: APREN 2018  

• A culpa do défice tarifário é das renováveis



Mitos e boatos sobre as energias renováveis 

• A culpa do défice tarifário é das renováveis
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Fonte:  APREN 



Mitos e boatos sobre as energias renováveis 
• Projetos que começaram vários anos depois da data

de atribuição da potência beneficiaram os
promotores

• Os atrasos na concretização dos projetos ficaram a dever-se
sobretudo a motivos alheios aos promotores, nomeadamente em
atrasos da parte das entidades licenciadoras que, além do mais, se
traduziram em aumentos de custos para os promotores.

• Em grande parte dos casos as máquinas e equipamentos a instalar
estavam já contratados e com características técnicas e preços já
definidos.

• Ex: licenciamentos, atribuição de ponto de receção, atribuição de
autorização de instalação, licença de exploração, estudos de impacte
ambiental, acessibilidades, ligações à rede, terrenos, subestações.

• Depois de 2005 as tarifas só são atualizadas com a inflação depois da
central entrar em produção, pelo qualquer atraso se reflete numa
perda de receita durante toda o período da tarifa garantida.



Mitos e boatos sobre as energias renováveis 

• Eólicas não estavam maduras em 2005 e
os objetivos eram demasiado ambiciosos

• As metas de estratégias definidas por Portugal não resultaram de um voluntarismo
extemporâneo e ambientalista. Resultaram de um conjunto de compromissos
internacionais e diretivas europeias que definiram metas para os Estados
Membros.

‐ Diretiva 2001/77/CE - Energia renováveis
‐ Diretiva 2001/80/CE - Limitação das emissões
‐ Diretiva 2006/32/CE - Eficiência energética
‐ Diretiva 2009/28/CE - Energia renováveis

• É necessário também enquadrar na linha do tempo as opções tomadas:

‐ Entre 2005 e 2008 os preços do barril de petróleo foram sempre superiores a
80 dólares atingindo 150 dólares em julho de 2008.

‐ As previsões de crescimento do consumo de eletricidade eram francamente
superiores aos valores que se vieram depois a verificar devido à crise.



O Futuro 

• Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 



O Futuro 

• Transição energética
Um futuro descarbonizado na
geração de eletricidade é o objetivo
e faz baixar os custos para o
consumidor final.

‐ Meta para 2030: 80% da eletricidade
proveniente de FER

‐ Meta para 2050: 100% da
eletricidade proveniente de FER

Portugal Continental 2017 2030*
MW MW

Renováveis 13 397 27 650
Hídrica sem bombagem 4 495 4 800
Hídrica com bombagem 2 698 4 200
Eólica 5 300 9 000
Térmica (Biomassa)** 624 650
Solar 490 9 000

Não Renováveis 6 407 3 858
Carvão 1 754 0
Gás Natural* 4 607 3 858

Total 19 984 31 508

* Valores médios do PNEC 2030

** Inclui cogeração



O Futuro 
• Transição energética

Fonte: RNC 2050 (APA) e PNEC 2030 (DGEG)
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Fonte: Eletricidade Renovável m em Portugal no sistema energético português até 2050 (FCT UNL e APREN 2017)
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O Futuro 
• Transição energética



Desafio de cumprir o PNEC 2030 e o RNC 2050

Eletricidade a partir de renováveis + Eletrificação dos transportes + 
Eletrificação do calor e frio +  Eficiência Energética

2016 % na energia final % renovável
% de renováveis na 

energia total 

Eletricidade 26% 54%

Transportes 37% 5.3%

Calor e Frio 37% 35%

28.5%

O Futuro 

1,5%/ano

2030 % na energia final % renovável
% de renováveis na 

energia total 

Eletricidade 30% 80%

Transportes 33% 27 - 30%

Calor e Frio 38% 34 - 37%

47%

38%

28,7%*

*Não inclui aviação e navegação

28,7%
20%

38%



Desafio de cumprir o PNEC 2030 e o RNC2050

O esforço nos próximos 10 anos será 2.35 vezes mais do que nos últimos 10 
anos, considerando o cumprimento da meta de 31% em 2020

O Futuro 



Desafio de cumprir o PNEC 2030 e o RNC2050

Partindo da situação previsível em 2020, temos de fazer em 10 anos o 
dobro do que foi feito nos últimos 15

O Futuro 



O Futuro 

• A seriedade da crise climática e a impossibilidade de
manutenção do velho paradigma

No novo documentário “Uma Sequela Inconveniente” de 2017, AL Gore 

refere Portugal como um exemplo para o planeta.



O Futuro 



O Futuro 



ALFREDO MARVÃO PEREIRA

OPINIÃO

O que deve nortear a política económica em 

Portugal na próxima década? A descarbonização

31/12/2018

O Futuro 



O Futuro
‐ A nossa principal preocupação é definir estratégias sustentáveis

para a energia, evitando e aprendendo com os erros do passado. O
nosso tempo e esforço deve ser utilizado a preparar o futuro e não
a diabolizar o passado.

‐ O modo mais eficaz de fazer a descarbonização da economia
portuguesa foi, é e será através do setor da eletricidade renovável.

‐ A eletricidade renovável, desde 2005, tem induzido uma tendência
em baixa no preço da eletricidade no mercado marginalista, o que
se acentuará na próxima década.

‐ A eletricidade renovável permitirá continuar a reduzir a nossa
dependência do exterior.

‐ A eletricidade renovável permite uma maior estabilidade e
segurança nos preços, pois não depende da volatilidade do preço
dos combustíveis fósseis nos mercados internacionais.

‐ É fundamental dar estabilidade e previsibilidade ao setor, para
assim reduzir os custos do capital, e portanto para o consumidor.



ANEXOS



‐ Poupanças pelo efeito da ordem de mérito das 
renováveis

Fonte: OMIP; Análise APREN

Caso Real – 1 de Janeiro de 2016
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Fonte: OMIP; Análise APREN

Caso Real – abril de 2016 [Portugal]
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> As tarifas feed-in para a eletricidade eólica encontravam-se em sintonia, ou inferiores, às 
praticadas em diferentes países da União Europeia

> Estas tarifas apresentaram sempre uma trajetória descendente.

a) implicou o pagamento de 2 x 35 M€ ao Fundo de Inovação e a criação de 2 clusters industriais cada com mais de 1100 empregos diretos
b) implicou contrapartidas regionais e locais que não se conhecem
c) Valor efetivamente recebido descontado da contribuição de 2.5% aos municípios
1 Fonte: APREN, baseada em dados disponibilizados pela DGEG
2 Fonte: German Renewable Energy Federation (BEE)
3 Fonte: AEE ‐ Associación Empresarial Eólica
4 Fonte: Associazione Nazionale Energia del Vento
5 Fonte: EREF – European Renewable Energy Federation

ANEXO 2



Muito obrigado

Para mais informações 
www.apren.pt

sadacosta@apren.pt


