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Exmo. Senhor  

Presidente da Comissão de Ambiente e Energia 

 

 

Assunto: Medidas para mitigar o preço da eletricidade no mercado Ibérico 

  

A guerra na Ucrânia tem tido grandes impactos no domínio da energia, levando 

à subida generalizada dos preços e obrigando os Estados a preverem medidas para 

proteger os consumidores, seja no domínio dos combustíveis, do gás ou da eletricidade. 

Importa referir que a alta de preços já se registava no último trimestre de 2021, tendo-

se acentuado a volatilidade e a incerteza neste domínio.  

A 26 de abril de 2022, a Comissão Europeia manifestou estar em condições de 

aprovar a proposta conjunta de Portugal e Espanha que visa limitar os preços do gás 

natural usado para a produção de eletricidade. Pretende-se, através de um mecanismo 

temporário, desassociar a formação do preço da eletricidade na Península Ibérica do 

preço do gás, para beneficiar os consumidores. O mecanismo terá uma duração de 12 

meses, durante os quais será fixado um preço médio do gás de 50 MWh.  

Contudo, esta proposta não é inteiramente clara no seu alcance e nos benefícios 

gerados, podendo traduzir-se em distorções e em custos escondidos que terão impacto 

mais adiante no tempo. Há ainda o risco de o mecanismo proporcionar uma subsidiação 

da produção de eletricidade a partir de combustíveis fósseis em Espanha (por exemplo 

a partir do carvão), o que seria negativo tendo em conta as prioridades nacionais em 

matéria de descarbonização e de combate às alterações climáticas.  

Importa avaliar e discutir a relevância e o funcionamento deste mecanismo no 

contexto do mercado ibérico de eletricidade, que pode trazer vantagens para os 

consumidores, mas sobre o qual recaem riscos que devem ser acautelados e discutidos 

de forma mais alargada. 
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Neste contexto, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, ao abrigo das 

normas regimentais aplicáveis, requerem a audição das seguintes entidades: 

• Presidente da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE)  

• Presidente do OMIP SGMR (mercado a prazo) e do OMIE (mercado spot) 

• Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) 

• Ministro do Ambiente e Ação Climática (MAAC) 
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