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I – O MONSTRO ELÉTRICO E AS NOVAS FONTES DE ENERGIA RENOVÁVEL EM PORTUGAL

(NFER) – EÓLICA E SOLAR

Comecei o processo de introdução das NFER com o DL 189/88 de 27 de maio:

• abrindo a produção elétrica ao sector privado, acabando assim com o monopólio da EDP na

produção para estimular outros produtores, designadamente os NFER

• As NFER (já tínhamos a hidroeletricidade como grande fonte renovável desde os tempos do Prof

Ferreira Dias) começaram comigo com as chamadas mini-hídricas (até 10MW). O processo foi

continuado com a biomassa, eólica e solar.

TENHO POIS AUTORIDADE POLÍTICA, MORAL E TÉCNICA PARA CRITICAR O MONSTRO

ELÉCTRICO CRIADO!

I – O Monstro Elétrico e as Novas Fontes de Energia Renovável em Portugal (NFER) – Eólica e Solar 
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• Portugal, que tem emissões de CO2 e consumos de energia per capita dos mais baixos da

UE, tem sido vítima duma política excessiva e fundamentalista de penetração das

renováveis intermitentes.

• Tal começou no governo Guterres que se esqueceu que a hidroeletricidade já nos dava uma forte

contribuição renovável. Lançaram na altura o Programa E4.

• Agravou-se muito no governo Sócrates que se esqueceu que já havia muita potência contratada

através dos CAE e CMEC os quais asseguravam o pagamento dos custos fixos de centrais que

passaram a trabalhar então em apoio às intermitentes, tendo começado a instalar capacidade

eólica em duplicação a essa potência existente coberta pelos CAE e CMEC.

• Chegou-se a falar em 8000MW!

• Ficou-se pelo exagero dos 5300MW

I – O Monstro Elétrico e as Novas Fontes de Energia Renovável em Portugal (NFER) – Eólica e Solar 
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O excesso de capacidade eólica instalado em Portugal num contexto em que não se consegue

vender a energia excendentária para a Europa e em que os espanhóis não precisam dela,

conjugado com o regime político das tarifas “feed-in” gerou um autêntico monstro elétrico em

Portugal em que 85 por cento da energia produzida em Portugal não se rege pelos

mecanismos de mercado quer de quantidade quer de preço oferecidos em função da procura!

É uma situação parecida à da Politica Agrícola Comum em que os produtores produzem com preço

garantido para os subsídios e não para o mercado!

Em suma:

• Ponta de consumo - 8 500MW

Potência instalada - 19 800MW

Ponta de vazio - 3 500 MW

Eólica - 5 300 MW

(De noite há vento e excesso de energia paga a cerca de 90€/MWh e “exportada” para Espanha a

preço zero!)

I – O Monstro Elétrico e as Novas Fontes de Energia Renovável em Portugal (NFER) – Eólica e Solar 
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Potência instalada tem subido enquanto que os consumos se mantem estagnados

Utilização média da potência instalada em queda

Quanto mais Potência no sistema, maior a queda será

Brutal capacidade instalada ociosa

Brutais custos de capital a serem pagos pelo consumidor

I – O Monstro Elétrico e as Novas Fontes de Energia Renovável em Portugal (NFER) – Eólica e Solar 
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• Em 10 anos os CIEG passaram de 500 Milhões de euros para 2 500 Milhões de euros com o

consumo estagnado!

• Dívida tarifária chegou a ser 5 000 milhões de euros (uma CGD!)

• Contributo das Fontes de Energia Renovável no Consumo Final Bruto de Energia em 2020

UE 28 = 20% PT = 31%!

• Em 2030 (Renewable Energy Prospects for the EU)

As centrais a carvão funcionarão na UE28 com um fator de utilização médio à volta de 50%. Portugal

terá abandonado o carvão, sem a Espanha o ter feito!

As centrais de ciclo combinado funcionarão na UE28 com um fator de utilização médio de 39%, em

Espanha com 31% e em Portugal com 2%

I – O Monstro Elétrico e as Novas Fontes de Energia Renovável em Portugal (NFER) – Eólica e Solar 
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Emissões de CO2

PT - 1.5% da UE!

- 1.4% da UE no sistema energético

O sistema electroprodutor da UE28 emitirá em média em 2030 - 219g CO2/KWh.

Espanha emitirá 134 e Portugal emitirá 5g CO2/KWh (o 3º mais baixo)!

I – O Monstro Elétrico e as Novas Fontes de Energia Renovável em Portugal (NFER) – Eólica e Solar 
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FACE AOS OBJECTIVOS ESTABELECIDOS PARA 2020, PORTUGAL JÁ ATINGIU O

OBJECTIVO DE REDUÇÃO DAS EMISSÕES E ESTÁ EM LINHA PARA ATINGIR OS

OBJECTIVOS DE RENOVÁVEIS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

(EDP Energy Outlook 2017)

I – O Monstro Elétrico e as Novas Fontes de Energia Renovável em Portugal (NFER) – Eólica e Solar 
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Em fevereiro de 2013, como contrapartida de um desconto de 2.5% até 2020 sobre as tarifas atuais

(2.4€/Mwh), foi atribuído às eólicas um prazo de proteção duma confortável tarifa mínima de

74€/Mwh por 7 anos (algumas até 2033) após o fim da tarifa politica garantida e consequente

mudança para preços de mercado. O que perderam com o pequeno desconto foi mais do que

compensado com o que arrecadarão com um nível de garantia muito acima dos preços internacionais.

Numas contas simples e sem o cálculo de valores atuais, assumindo um preço médio no mercado

grossista de 44 €/Mwh, a margem obtida logo no primeiro ano de garantia 30 (74-44) €/Mwh é

superior ao que perdem com o desconto durante 8 anos 2.4 x 8 €/Mwh = 19.2 €/Mwh!

A capacidade eólica abrangida é de cerca de 4000MW.

Na minha opinião isto devia ser revertido!

Em outubro de 2013 o Ministro Moreira da Silva justifica a exclusão dessas renováveis da

Contribuição Especial sobre o Setor Energético porque “Foram recentemente objeto de relevantes

medidas de redução de custos”!

II – Privilégio Eólico
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Na fatura temos Energia + Tarifas de Acesso às Redes (TAR)+ Impostos. A TAR engloba os Custos de

Interesse Económico Geral (CIEG) e Redes (tarifas pelo seu uso).

Nos CIEG temos: Contratos de Aquisição de Energia (CAE), Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual

(CMEC), Garantias de Potência, Sobrecustos da Produção em Regime Especial (PRE), Sobrecustos das

Regiões Autónomas e outros.

Em 2017

CIEG - 1927 Milhões de euros

Garantias de Potência 22 “ “

Regiões Autónomas 47 “ “

CAE - 104 “ “

CMEC - 320 “ “

PRE - 1317 “ “

III – A Fatura Elétrica
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Vê-se então que a parte de leão é devida à PRE e tem duas causas: sobrecusto do preço de venda à rede

da PRE em relação aos preços do mercado grossista e o pagamento que fazemos nos CIEG por essa

energia quando não a consumimos e a vendemos para Espanha a um preço praticamente nulo.

A eólica é a grande responsável pelo sobrecusto da PRE e estando os CMEC sob escrutínio convém referir

que o grande custo dos CIEG vem da PRE e não dos CMEC. O enquadramento legal, o preço exagerado

de venda à rede e a crescente potência eólica instalada na época de Manuel Pinho criaram o

verdadeiro cancro do sistema, os CMEC apenas o propagaram às Centrais de Produção em Regime

Ordinário (PRO), na medida em que pagam os custos fixos de tais centrais que estão remetidas a um

funcionamento pontual de apoio às intermitentes!

E como o preço de venda à Rede da PRE é superior ao do mercado, quanto mais PRE renovável mais

pagamos os sobrecustos nos CIEG e maior o preço final ao consumidor!

Em 2017 o conjunto TAR (onde estão os CIEG) + Impostos representou 53% da fatura contra 47% da

Energia, representando o IVA apenas 18.7% do total.

III – A Fatura Elétrica
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E nos CIEG avultam os Sobrecustos da PRE que são encargos de energia, mas que não aparecem na

Energia, sendo pois a fatura um embuste! E tal é aproveitado pelos rendeiros da eletricidade para dizerem

que os 53% são impostos, pois tais custos são classificados como Taxas e Impostos, as famosas taxas e

taxinhas!

Alguém disse que metade dos custos da eletricidade são políticos. Tem razão, o problema é politico, só que

nele avultam os CIEG, com rendas excessivas outorgadas pelo poder político aos produtores, e não apenas

os impostos.

Aliás, o valor do IVA não é o responsável por termos dos preços mais elevados da eletricidade no

espaço europeu pois 19 países da UE têm IVA elétrico igual ou superior a 20%.

III – A Fatura Elétrica
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Em 1987 ao chegar ao Ministério da Industria e Energia, a EDP era uma empresa pública

verticalmente integrada em situação financeira muito difícil e com redes de distribuição com

péssima qualidade de serviço. Conhecia-a bem pois tinha sido lá engenheiro de redes nos

anos 70 (hoje seria REN). Eu na EDP simulava digitalmente as redes elétricas de Portugal e

Espanha.

Mandei-a então investir na distribuição e, devido ao seu endividamento, poupei-a ao investimento na

produção, arranjando a figura dos Contratos de Aquisição de Energia (CAE), atraindo capitais

privados para a produção.

Criei assim os Contratos de Aquisição de Energia (CAE) das Centrais do Pego (a carvão) em 1993 e

da Tapada do Outeiro (a gás natural) em 1994 atraindo investimento privado para a produção de

eletricidade face à situação financeira difícil da EDP que não aconselhava, como explicado, o

investimento simultâneo na produção e na distribuição.

Ao deixarmos o governo em 1995, eu e o Luís Filipe Pereira, então Secretário de Estado da Energia,

tínhamos recuperado a EDP, transformando-a em joia da coroa.

IV – Dos CAE aos CMEC 
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Mas os CAE para as Centrais da EDP (térmicas e hidroelétricas) só foram assinados no

governo Guterres em 1996, não sendo eu responsável por estes nem pelos seus sucedâneos, os

Contratos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC) de 2004 e 2007. Se não tivessem sido

atribuídos CAE à EDP esta não beneficiaria hoje dos CMEC.

Mas suspeito que a verdadeira razão para os CAE da EDP foi o governo Guterres querer começar a

sua privatização. Também foi esse governo que assinou com os espanhóis em 2001 o Protocolo

sobre o Mercado Ibérico da Eletricidade (MIBEL), confirmado pelo governo Barroso em 2004,

MIBEL esse que levou à passagem dos CAE da EDP para os CMEC.

IV – Dos CAE aos CMEC 
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Em 2004, com o MIBEL e a liberalização pondo as centrais a competirem entre si no mercado

grossista, acabaram esses contratos bilaterais de longo prazo com a REN, tendo o governo

extinguido os CAE e criado os Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual. Eles

visavam compensar os produtores no caso de no novo regime terem cashflow inferiores aos

dos CAE, assegurando assim a neutralidade financeira nessa transição.

Com o MIBEL, a REN perdeu a função económica de comprador e vendedor único de energia,

mantendo a função de operador físico do sistema (TSO – Transport System Operator”) e

acabou o Sistema Elétrico Vinculado que tínhamos deixado.

Mas só em 2007 com Pinho na Economia e Mexia na EDP é que os CMEC, sujeitos a

ajustes, se começam a aplicar.

IV – Dos CAE aos CMEC 
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Por outro lado, a entrada em força das eólicas remeteu as centrais da EDP na Produção

em Regime Ordinário (PRO), apenas quase a um papel de apoio às eólicas, entrando

apenas quando não há vento, enquanto que no meu tempo elas asseguravam a produção na

base do diagrama de cargas.

Assim, quanto mais eólica mais compensação assegurada pelos CMEC para pagamento dos

custos fixos das centrais em PRO, pagando o pobre consumidor tudo isto!

IV – Dos CAE aos CMEC 
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Vejamos então:

1) CAE de 1993 e 1994 (comigo)

Pagavam o custo fixo da central (com alguma penalização prémio em função da

disponibilidade) e os custos variáveis dado serem centrais térmicas utilizando gás natural e

carvão.

(1000MW – CCGT da Tapada do Outeiro) e carvão (600MW Pego)

Em termos mais simples, os “meus” CAE pagavam um custo fixo ligado à potência disponível

das centrais e um custo variável ligado ao custo dos combustíveis fósseis utilizados.

IV – Dos CAE aos CMEC 
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2) CAE DE 1996 para as Centrais da EDP (Governo Guterres)

O governo Guterres decidiu então aplicar o regime dos CAE às Centrais da EDP, quer

térmicas quer hídricas.

Nas térmicas pagavam-se, como explicado, custos fixos, ligados à potência disponível,

assumindo que o custo variável da água era zero.

Foram então aplicados CAE a:

- Central a carvão de Sines (1180MW), e outras centrais a fuel.

- 26 hidroelétricas com uma capacidade total instalada de 4100MW

As Centrais privadas dos “meus” CAE não aceitaram passar para os CMEC, mantendo-se

esses CAE em vigor.

IV – Dos CAE aos CMEC 
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3) PASSAGEM DOS CAE PARA OS CMEC DA EDP

Com a EDP ainda com participação pública, o governo de então decidiu extinguir os C AE da EDP,

forçando a EDP a passar as centrais dos CAES para os CMEC devido, como já explicado, ao acordo

do MIBEL e à liberalização do sistema.

No fundo, as centrais simulariam o jogo de mercado e receberiam/pagariam aos CIEG caso os

rendimentos obtidos em mercado fossem inferiores/superiores aos pagos pelos CAE.

Os CMEC manteriam então a estrutura dos CAE em termos de pagamento dos custos fixos e

variáveis (térmicas) ou só dos custos fixos (hidroelétricas).

Como no fundo o que está em causa é assegurar (ou não) pelo mercado a recuperação dos custos

fixos, a margem relevante a considerar é a Margem da Contribuição (Venda de energia – custos

variáveis dessas vendas), pois que é essa Margem de Contribuição que vai assegurar ou não a

recuperação dos custos fixos.

IV – Dos CAE aos CMEC 
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Então os CMEC não seriam mais do que um cálculo da diferença entre a Margem de Contribuição que

obtinham via CAE e o que obtinham ao vender a energia no mercado spot do mercado grossista do

MIBEL.

Se essa diferença fosse positiva, o que significaria que a EDP estava a receber menos do mercado

do que receberia dos CAE, os CMEC através dos CIEG pagariam essa verba à EDP. Se essa

diferença fosse negativa, isso significaria que a EDP estaria a receber do mercado mais do que

recebia dos CAE e, portanto, pagaria essa diferença aos CIEG.

Assim, na minha modesta opinião bastaria em cada ano ver as diferenças a pagar/receber em

conformidade.

IV – Dos CAE aos CMEC 
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Só que esse diferencial entre as duas margens de contribuição foi traduzido numa

compensação anualizada tendo como referencia a duração da central com CAE mais longo.

Nos primeiros 10 anos haveria reavaliação anual do diferencial efetivo entre a MC calculada

via CAE e a auferida em mercado (o qual deveria ser controlado pela boa eficiência do

funcionamento em mercado obtido através do programa VALORAGUA).

IV – Dos CAE aos CMEC 
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Só que aconteceram dois factos:

- Segundo os jornais, um relatório da ERSE terá dito que a EDP recebeu em 10 anos mais

510 milhões de euros do que teria recebido nos CAE

- O Expresso veio dizer no artigo “O dia em que a EDP foi governo” que o DL dos CMEC

implementado em 2007 teria vindo diretamente da EDP para assinatura do então Ministro

Manuel Pinho.

Tal levanta as seguintes questões:

- Porquê só agora a ERSE faz esse cálculo e porque não o fez anualmente durante esses

dez anos, o que teria dado origem à tal compensação anual, na base do tal contrato às

diferenças?

- Terá o então Ministro Manuel Pinho não defendido o interesse público quando teria

assinado (segundo o Expresso) o DL que lhe foi enviado pela EDP?

IV – Dos CAE aos CMEC 
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Apresenta-se a seguir um quadro resumo dos fluxos de pagamento nos CMEC

IV – Dos CAE aos CMEC 
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Segundo a ERSE, citando o Jornal de Negócios, a EDP, ao receber 2500 Milhões em 10

anos, terá recebido a mais 510 Milhões de € do que teria auferido pelos CAE feitos no

governo Guterres.

IV – Dos CAE aos CMEC 
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Em resumo:

- A receita obtida pelos CAE seria totalmente fixa e previsível

- A receita obtida via CMEC também seria porque:

- As centrais continuariam a ter de oferecer em função do modelo VALORAGUA (ou seja, as

ofertas seriam confrontadas com a otimização do sistema que resulta desse modelo partilhado

pela EDP e REN e agora também pela ERSE).

- Os CMEC estariam sujeitos a essa revisibilidade anual pagando ou recebendo a EDP do

CIEG.

IV – Dos CAE aos CMEC 
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O povo dizia que Deus Nosso Senhor nos tinha dado a água mas não os canos!

O vento e o sol são grátis, mas as máquinas que os transformam em eletricidade implicam custos de

capital a serem pagos pelos consumidores

Passamos para um novo paradigma em que os custos variáveis de produção são muito baixos

(apenas os custos de Operação e Manutenção – O&M) mas em que pagamos os custos de capital,

ou seja, vamos pagar uma renda pela utilização do capital empatado nas capacidades instaladas de

produção

Os custos de capital devem então estar alinhados com o valor Médio Ponderado entre os Custos de

Oportunidade dos Capitais Próprios e os Custos de financiamento dos Capitais Alheios (WACC)

V – Rendas Excessivas e Custos de Capital
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De notar que o Custo de Oportunidade dos Capitais Próprios já inclui a remuneração

adequada desses capitais face aos riscos que se corre no negócio.

O mesmo acontece com os custos dos capitais alheios em que a taxa de juro dos

financiamentos já inclui um spread adequado aos riscos.

Assim sendo a remuneração adequada dos capitais empatados no sistema

electroprodutor português deveria estar alinhadas com os respetivos WACC.

V – Rendas Excessivas e Custos de Capital
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V – Rendas Excessivas e Custos de Capital

E - Equity (Capital próprio)

D - Debt (Capital alheio)

IE - Custo de Oportunidade dos Capitais 

Próprios ~ “taxa de juro” que se devia 

utilizar para os capitais próprios para o 

cálculo do lucro económico (EVA –

Economic Value Added)

ID - taxa de juro dos empréstimos (capital 

alheio)

t - taxa de impostos (traduzindo a “tax-

shield” dos encargos financeiros)
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Assim, os produtores e financiadores ao serem remunerados pelo WACC, já teriam a remuneração

adequada aos baixos riscos em que incorrem.

De notar que não têm riscos de mercados e os riscos políticos também não existem neste modelo de

capitalismo de compadrio com promiscuidade entre poder político e produtores.

Ao serem remunerados com rendibilidades efetivas superiores ao WAC tal configura de facto

uma renda excessiva.

E A TROIKA BEM CRITICOU ESSAS RENDAS EXCESSIVAS, PEDINDO A SUA REDUÇÃO!

E é de notar que os CMEC foram implantados em 2007, antes das últimas fases de privatização.

Logo não houve nenhum compromisso para com os acionistas anteriores ao que tinham nos CAE!

Por isso Henrique Gomes tinha razão, os CMEC deviam ter sido ajustados antes da venda à Three

Gorges Group!

V – Rendas Excessivas e Custos de Capital
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V – Rendas Excessivas e Custos de Capital
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Exemplo para os CMEC

(1) Taxa efetiva de rendibilidade para a geração da EDP sujeita ao regime dos CMEC, entrando em conta

com a extensão das concessões do domínio hídrico (pré tax nominal) ………………… 14,22%*

(2) WACC (pré-tax nominal) …………………………….. 7.55%*

(1) – (2) = Renda excessiva…………………………. 6.67%*

É interessante notar, que eu tinha fixado um valor à volta dos 8% nominais para a rendibilidade garantida dos

CAE das Centrais da Tapada do Outeiro e do Pego.

Estávamos ainda no escudo, sendo então o prémio de risco da República Portuguesa mais elevado do que

se tinha em 2007 já no euro e antes da crise das dívidas soberanas. Logo em termos de “risk-adjusted” a

rendibilidade que assegurei aos “meus” CAE em 1993 a 1991 é inferior aos 8% de 2017. E no Relatório das

Rendas Excessivas* é calculado um WACC para os novos CAE de 7.92% em linha com o valor nominal que

assegurei.

V – Rendas Excessivas e Custos de Capital
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Mas, como o dito Relatório* refere quando entrámos no euro, a rendibilidade nominal assegurada aos

“meus” CAE devia ter baixado, pois desceu o risco da República.

Em suma, o problema é que, de acordo com esse Relatório mandado fazer pelo então SEE Henrique

Gomes*, na Produção em Regime Especial (PRE) das Renováveis Intermitentes e nos CMEC da

EDP que cobrem os custos fixos das suas centrais de Produção em Regime Ordinário (PRO) as

rendibilidades obtidas serão superiores aos WACC!

RENDAS EXCESSIVAS

O consumidor português paga pela brutal capacidade instalada na PRE e na Produção em

Regime Ordinário (através sobretudo dos CMEC) custos de capital exorbitantes e excessivos!!

*Rents in the electricity generation sector”

SEE 31.01.2012

V – Rendas Excessivas e Custos de Capital
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1. O excesso eólico no Sistema português, pago com tarifas muito generosas e num contexto em

que os espanhóis também tiveram esse excesso e não era possível exportar para o Centro da

Europa, foi claramente o cancro do sistema, como é bem evidente nos sobrecustos da PRE.

2. As preocupações ambientais e o combate ao CO2 não justificam o monstro elétrico criado.

3. Os CMEC apenas foram o veículo de transmissão desse cancro às centrais da PRO, gerando

cocktais explosivo para os consumidores entre tarifas “feed-in” e brutal capacidade instalada na PRE

e na PRO, cujos custos de capital que pagamos são claramente rendas excessivas.

Os CMEC aparentam ter três problemas.

- Aparecem com uma rendibilidade claramente excessiva face ao WACC

- Segundo a ERSE, citada pelos jornais, terão garantido cerca de 510 Milhões de euros a mais em

relação aos CAE donde derivam

- Segundo o Expresso, a legislação implementada em 2007 teria vindo diretamente da EDP para

assinatura do Ministro da Economia

VI – Comentários Finais
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4 - Deveria ser revertido o chocante prazo de garantia de 74€/Mwh dado aos produtores

eólicos após o fim da tarifa política da PRE.

VI – Comentários Finais


