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DATA

Assunto: Pergunta n.º 261/XIV/3.ª, de 16 de novembro de 2021, PS, PSD e CDS-PP  
Impactos expectáveis em Portugal do encerramento do gasoduto Magreb-Europa (GME) 
que permita o abastecimento, através de Marrocos, de vários países europeus

Em resposta à Pergunta n.º 261/XIV/3.ª, de 16 de novembro de 2021, formulada pelas Senhoras Deputadas 

Maria da Luz Rosinha, Alexandra Tavares de Moura, Lúcia Araújo Silva e Romualda Fernandes e pelos 

Senhores Deputados Jorge Lacão, Santinho Pacheco do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS)  pelos 

Senhores Deputados Afonso Oliveira, António Cunha e Paulo Rios de Oliveira do Grupo Parlamentar Social-

Democrata (PSD) e pelo Senhor Deputado Pedro Morais Soares do Grupo Parlamentar do CDS-Partido 

Popular (CDS-PP) encarrega-me o Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática de transmitir o 

seguinte: 

O aprovisionamento de gás natural para o mercado português é efetuado através de entradas no sistema 

por via das interligações com Espanha (Campo Maior e Valença) e do Terminal de GNL (Sines).

Nos últimos anos, Portugal tem vindo a diversificar as suas fontes de aprovisionamento de gás natural. No 

entanto, aproximadamente 73% das importações em 2020 tiveram origem em apenas dois países, a Nigéria 

e os Estados Unidos da América, tal como se verificou em 2019, ano em que a respetiva quota se situou 

nos 75%. 

Note-se que, de 2015 a 2018 os dois principais países de origem do gás natural importado em Portugal 

foram a Nigéria e a Argélia, representando em 2018 aproximadamente 67% das importações. 

Devido à redução expressiva das importações de gás argelino, efetuadas maioritariamente através de 

gasoduto, através do Gasoduto Magreb-Europa(GME), verificou-se um decréscimo significativo das 

importações por essa via, que em 2018 representavam aproximadamente 34%, em 2019 diminuíram para 

cerca de 8% e em 2020 se mantiveram nos 8%.

Quanto ao acompanhamento da situação ao nível da EU, cabe referir que a Direção-Geral de Energia e 

Geologia (DGEG) participa em Comités da Comissão Europeia que acompanham as questões de segurança 
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do abastecimento, existindo um fórum específico para o setor do gás (Gás Coordination Group), 

funcionando como uma plataforma de troca de informação e cooperação entre os Estados-Membros nesta 

matéria. 

De referir ainda que este fórum acompanha e é um facilitador da aplicação do Regulamento (UE) 

2017/1938 relativo à segurança do abastecimento de gás, onde são discutidas as suas disposições e 

aplicação das mesmas, em particular aquelas relativas ao desenvolvimento das avaliações de risco 

nacionais e europeias, planos preventivos de ação e planos de emergência que os EM tem de desenvolver 

para os seus sistemas gasistas).

A última avaliação de risco do sistema nacional do gás desenvolvida por Portugal foi realizada em 2018 (a 

próxima será desenvolvida em 2022) e o plano preventivo de ação e plano de emergência foram 

desenvolvidos em 2019 (serão apresentados novos planos em 2023), em cumprimento do disposto no 

referido regulamento europeu.

Relativamente ao impacte em Portugal do encerramento do GME, considera-se que, apesar da situação do 

encerramento do GME não ser uma situação desejável, a mesma não parece comportar impactes 

significativos para Portugal, em particular para o funcionamento do sistema nacional de gás.

Isto deve-se, essencialmente, à significativa diversificação das origens de gás natural (em particular do 

GNL), à perspetiva de uma menor expressão do fornecimento de gás, via gasoduto, e ainda ao facto de 

Portugal estar munido de instrumentos e/ou planos que visam a prevenção e mitigação dos efeitos 

associados a uma escassez no fornecimento de gás natural (sendo estes instrumentos definidos de acordo 

com diretrizes europeias, considerando a cooperação entre Estados-Membros e entre os Estados-Membros 

e a Comissão Europeia).

Com os melhores cumprimentos,

O Chefe do Gabinete

Fernando Carvalho

CG/EA
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