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Agenda 

Política energética europeia: objectivos para 2020 e 2030 

O actual desenho de mercado está adequado aos desafios do sector? 

Conclusões 
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Sustentabilidade 

Competitividade 
Segurança de 

abastecimento 

Objectivos da política energética 

20% 

2020 

Emissões 

Renováveis 

Eficiência 
energética 

20% 

20% 27% 

27% 

40% 

2030 

Em coerência com os objectivos de política energética, a UE adoptou 
metas específicas para 2020 e 2030… 

Fonte: Comissão Europeia 

Interli-
gações 10% 15% 
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… em linha com os objectivos de descarbonização de longo prazo para 
2050 

• -80/95% CO2 vs. 1990 

 

• Aumento da eficiência 
energética 

 

• Forte electrificação do 
consumo 

 

• Descarbonização total do 
sector eléctrico 

 

Emissões de CO2 por sector – Roadmap 2050 da UE 

Fonte: Comissão Europeia, “Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 
2050”, Março 2011 
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Eficiência energética 
Mtoe, 2005 - 2020 

Quota de RES por sector1 

%, 2004 - 2020 
Emissões de GEE 

Mton, 1990 - 2020 

2005 2010 2015 2020

1.400 

1.300 

1.200 

1.100 

1.000 

900 

-20% 

-12% 

Cenário de 
EE1 adicional 

Cenário de 
referência 

Objectivo indicativo de 20% deverá falhar 
por margem de ~1 a 2p.p. ✗ 

RES-T 
10% 

5% 

1% 

RES-A&A 
21% 

16% 

10% 

RES-E 
34% 

24% 

14% 

Total 
20% 

14% 

8% 

2020 2012 2004 

Atingir o objectivo de RES implica 68 Mtoe 
adicionais, superior ao aumento de ‘04-’12 ✓ 

1 

2 

3 

4 

Redução de emissões de GEE deverá     
situar-se em ~21% ✓ 

1990 2000 2010 2020

6.000 

5.500 

5.000 

4.500 

4.000 

3.500 

3.000 

-20% -18% 

UE-28 histórico 

Objectivo 
2020 

UE-15 histórico 

Objectivo 
Quioto 

Fonte: Eurostat 

1. UE-27 - exclui Malta 

Até 2020, a UE deverá conseguir alcançar os objectivos de CO2, mas ficar 
aquém nos de renováveis e eficiência energética 
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4.9% 

0.9% 
14.1% 

2004 Redução 
da procura 

20.0% 

Aumento 
RES 2012 

- 2020 

5.9% 

Objectivo 
2020 

Aumento 
RES 

8.3% 

2012 

1. UE-27, exclui Malta 
2. Assume crescimento estagnado do consumo em 2020 com base nos dados de 2012 do 

SHARES; quota por sector calculada considerando previsões de 34% para RES-E, 21% para 
RES-A&A e 10% para RES-T em 2020 

60  

68  

x - Aumento de RES (Mtep) 

60 

Electricidade 

17% 

40% 

68 

A&A 

43% 

’04-’12 

Transportes 

47% 

41% 

12% 

+13% 

’12-’20 

Fonte: Eurostat (SHARES); EREC; IHS; análise DPE 

Evolução da quota de RES na UE-271,2 

%, 2004 - 2020 
Aumento de RES por sector na UE-271,2 

Mtep, 2004 - 2020 

Para cumprir o objectivo de RES, a UE deverá adicionar ainda mais 
renováveis entre ’12 e ‘20 que em igual período histórico (’04-’12) 
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Para cumprir os objectivos de 2020, os países da UE necessitam de 
diferentes níveis de esforço – UK e França terão de duplicar a adição 
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Fonte: Eurostat (SHARES), análise DPE 

1 2 
3 

4 

1. Consumo em 2012 = 2020 

1 

França 
Reino Unido 
Holanda 
Luxemburgo 

Crescimento até 2020 é 
pelo menos 2x de ‘04-’12    

2 

Espanha 
Bélgica 
Irlanda 
Eslovénia 
Letónia 
Chipre 

Crescimento até 2020 
é 1x a 2x o de ’04-’12  

4 

Itália 
Espanha 
Dinamarca 
Portugal 
Áustria 
República Checa 
Roménia 
Lituânia 
Estónia 
Bulgária 
Suécia 

Crescimento até 2020 é 
<0.5x menor que ‘04-’12    

3 

Alemanha 
Polónia 
Portugal 
Finlândia 
Grécia 
Hungria 
Eslováquia 

Crescimento até 2020 é 
0.5x a 1x o de ‘04-’12    

Crescimento adicional de renováveis necessário  
para atingir o objectivo de 2020 Consumo adicional de renováveis 

necessário entre ’12-’20 

Consumo de renováveis 
adicionado entre ’04-’12 

Impacto da inclusão de 
todos os biocombustíveis 

non compliant 

Crescimento do consumo de renováveis (assumindo consumo total constante até 2020) 
ktoe, 2004 - 2020 

http://www.freeflagicons.com/country/luxembourg/round_icon/
http://www.freeflagicons.com/country/latvia/round_icon/
http://www.freeflagicons.com/country/ireland/round_icon/
http://www.freeflagicons.com/country/greece/round_icon/
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Evolução do objectivo de renováveis em Portugal 
% RES, 2005 - 2020 

Efeitos 2005 - 2012 Efeitos 2012 - 2020 

Fonte: PNAER Portugal, Eurostat, análise DPE 

34,5 - EE 

32,0 - Ref 

Portugal atingiu uma quota de renováveis de 26% em 2012, tendo como 
objectivo vinculativo 31% até 2020 

Revisão em baixa da 
biomassa, resultado 
de inquérito do INE 

Aumento de RES 
conseguido via: 
• 42% RES-E 
• 38% RES-T 
• 20% RES-H&C 

3,3 2,4
6,0

3,531,04,7

26,3

19,5
20,5

Delta 
procura 
PNAER 

Cenários 
PNAER 
2020 

2012 

0,1 - EE 

RES 
necessário 

-2,4 - Ref 

Objectivo 
2020 

RES 
adicional 
PNAER 

Revisão da 
biomassa 

Aumento 
de RES 

2005 
Oficial 

2005  
Real 

Quebra de 
procura 

Aumento de RES 
conseguido via: 
• +5,5% RES-E 
• +1,8% RES-T 
• -1,3% RES-H&C 
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1. Compromisso para o Crescimento Verde, RCM n.º 28/2015  
Fonte: Análise DPE 

Para 2030, PT assumiu uma meta ambiciosa de 40%1, a qual implicará um 
esforço continuado em particular no sector eléctrico e no A&A 

Implicações sectoriais do objectivo de 40% de renováveis no consumo final de energia em 2030 
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O objectivo de 40% no consumo final  
de energia deverá implicar: 

• 60%-70% na electricidade, o que irá 
requerer continuado crescimento na 
eólica e grande aumento na componente 
solar distribuída e centralizada 

• 40%-50% no A&A, o que representa um 
desafio grande face a um valor histórico 
de 30%-35% e havendo opções limitadas 
para incrementar o peso das renováveis 
(basicamente solar térmico e biomassa) 

• 12%-15% nos transportes, face a um 
actual de 6%, tendo em conta a limitação 
no uso de biocombustíveis e potencial de 
electrificação neste horizonte temporal 
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Agenda 

Política energética europeia: objectivos para 2020 e 2030 

O actual desenho de mercado está adequado aos desafios do sector? 

Conclusões 

 



A UE tem necessidade de investir $2.2 triliões no sector eléctrico até 2035 para 
renovar a infraestrutura e cumprir com as metas de descarbonização 
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Estimativa de investimentos necessários no sector eléctrico europeu no período 2014-2035  
biliões de USD 

2.223

655

254

254

574

166
103

Carvão Outras 
renováveis 

Solar PV Nuclear Eólica 

117 

T&D 

100 

Total Gás Hídrica 

Fonte: IEA, “World Energy Investment Outlook 2014” 

Geração representa 70% 



Contudo, no curto prazo, metade das térmicas não são rentáveis, podendo 
levar a descomissionamentos e pondo em causa a segurança de abastecimento 

12 

Capacidade instalada na UE e capacidade não 
rentável (GW) 

Fonte: UBS, “Pan European Utilities”, Abril 2015 

Capacidade disponível após potenciais 
descomissionamentos (GW) 

302

783

908

125

Total de 
capacidade 

instalada 

Capacidade 
FCF<0 

(fechos) 

Ajuste de 
disponi- 
bilidade 

Capacidade 
disponível 

Capacidade 
rentável 
(FCF>=0) 

481 

Margens de reserva 
passariam a negativas 

Ponta de consumo:  

490 
645

125

263

908

-52% 

Potenciais 
fechos 
(FCF<0) 

Carvão 
e CCGT 

Outras tecs Total de 
capacidade 

instalada 



Será que o actual desenho de mercado de electricidade é capaz de responder 
aos desafios tanto de curto como de médio/longo prazo? 
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Podemos confiar nos preços do mercado energy-only para sinalizar os 
descomissionamentos certos no CP (sem comprometer a segurança de 
abastecimento) e atrair o capital para os investimentos no LP? 

 
O desafio de CP está a ser resolvido com mecanismos de capacidade. 
Será isto suficiente? Será este o modelo adequado para promover as 
tecnologias de baixo carbono? 
 
Será que o actual desenho de mercado viabiliza tanto os investimentos 
centralizados como a contribuição dos recursos distribuídos (geração 
distribuída, armazenamento, eficiência energética, gestão activa da 
procura, etc.)? 



Agenda 

14 

Política energética europeia: objectivos para 2020 e 2030 

  

O actual desenho de mercado está adequado aos desafios do sector? 

 Mercado grossista 

 Mercado retalhista 

 

Conclusões 
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Construção da curva de oferta 

MWh Carvão Nuclear CCGT Hídrica Eólica 

Custo variável 

Custo fixo 

Comentários 

• A descarbonização aponta para tecnologias 
assentes em custos fixos (e.g., renováveis, nuclear, 
backup térmico, armazenamento, redes, etc) 

 

• Num sector de capital-intensivo, o modelo de 
preços marginalista não é eficaz, porque: 

- O preço tende para zero na ausência de poder 
de mercado 

- A incerteza e volatilidade de preços aumenta o 
prémio de risco, penalizando particularmente 
os custos de capital… 

- … traduzindo-se num agravamento do preço 
para o cliente final 

- A evidência (e.g., UK) mostra que os 
investidores não estão dispostos a assumir 
estes riscos que não conseguem gerir 

€/MWh 

O sector eléctrico tende a evoluir para uma estrutura de custos cada 
vez mais fixos, onde o modelo marginalista não se adequa 

Preço 

Curva de oferta 

Curva de procura 



Adicionalmente, à medida que as renováveis aumentam o seu peso, o preço 
grossista baixa, tornando-se insuficiente para remunerar qualquer tecnologia 
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Fontes: Reuters, REN, OMEL, análise DPE 

Preço da pool em Portugal vs. peso das renováveis no consumo eléctrico nacional 
€/MWh vs. %, dados semanais, Jan 2012-Fev 2015 

R² = 0,64 
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Para atrair investimento e responder ao desafio de LP, é essencial que o 
desenho de mercado esteja assente numa correcta alocação dos riscos 

Mercado 

Regulatório 
e político 

Financeiro 
e de 

crédito 

Técnico 

Privado (investidor) 

• É necessário rever o 
enquadramento regulatório 
para atrair capital, reduzindo o 
risco para os investidores 

• Serão precisas novas fontes de 
capital para compensar a 
fragilidade financeira da 
generalidades das utilities 
europeias 

• As fontes típicas de 
financiamento do sector 
procuram um baixo perfil de 
risco, o que significa que os 
principais riscos terão de ser 
mitigados e/ou transferidos 
para outros agentes  

Público (Gov. e clientes) 

No actual desenho de mercado, os investidores assumem todos os riscos, o que inviabiliza os 
investimentos. É necessário adoptar mecanismos de transferência de riscos, alocando-os correctamente. 

 
• Projecto 
• Construção 
• Operação 

 
• Taxas de juro 
• Taxas de câmbio 
• Crédito e liquidez 

 
• Metas energia-clima 
• Regulação de CO2  
• Política fiscal 

• Previsibilidade e 
credibilidade das 
políticas 

 
• Preços da commodities 
• Risco de volume 
• Ciclo macro-económico 

• Contractos  
de longo  
prazo 



Impõem-se assim importantes reformas a vários níveis para adaptar o 
desenho de mercado Europeu à nova realidade do sector 
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Medidas para a concretização de um mercado adequado 

• Introduzir concorrência ex-ante para a contratação de longo prazo (por exemplo, via 
leilões de contratos por diferenças, de preferência a nível europeu) para diminuir o 
prémio de risco  

• Potenciar as transferências estatísticas para uma localização eficiente dos investimentos 

• Reconhecer o valor da potência firme de backup 

• Harmonizar as regras para a remuneração adequada do backup 

• Manter o preço spot para optimização de curto prazo e sinal de despacho 

• Aprofundar a integração dos mercados, permitindo a valorização da flexibilidade e a 
participação das renováveis 

• Reforçar o sinal de preço do CO2 do EU-ETS 

 Adoptar o mecanismo de estabilidade antes de 2021 

 Licenças do backloading devem ser colocadas directamente na reserva 

• Reforçar as interligações necessárias para o funcionamento eficiente do mercado interno 

Renováveis 

Backup térmico 

Mercado  
spot 

EU-ETS 

Interligações 

Estabilidade regulatória é fundamental e aplicações retroactivas são inaceitáveis 
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Política energética europeia: objectivos para 2020 e 2030 

  

O actual desenho de mercado está adequado aos desafios do sector? 

 Mercado grossista 

 Mercado retalhista 

 

Conclusões 



Os custos do solar PV têm caído de forma acentuada (taxa de aprendizagem 
de 24,3%) e as baterias de lítio parecem seguir a mesma tendência  

Fonte: BNEF, Abril 2015 

€/MWh 
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Paridade com a rede? 

Abandono da rede? 



À medida que os recursos distribuídos se tornam competitivos, vai-se assistindo 
a uma revolução do lado do retalho, a qual deve ser facilitada pelos DSO1 
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Drivers do lado do retalho: 
 
• Eficiência energética 

• Geração distribuída 

• Armazenamento distribuído 

• Redes e contadores inteligentes 

• Gestão activa da procura 

• Veículo eléctrico 

• Clientes tech-savvy 

Em general, o actual enquadramento regulatório dos DSO não lhes confere incentivos alinhados com a 
promoção dos recursos distribuídos, necessitando pois de ser revisto em conformidade 

Possíveis novos papeis dos DSO: 
 
• Gerir informação e disponibilizá-

la (aos clientes, empresas de 
serviços energéticos, 
comercializadores, agregadores, 
outros agentes?) 

• Planear a necessidade de 
flexibilidade e outros serviços 
que os recursos distribuídos 
possam prestar 

• Facilitar a participação activa do 
lado do retalho 

Empowered 
customers 

1. Distribution System Operator (operador da rede de distribuição) 



Custo do 
serviço 

Factura 
do cliente 

Custo do 
serviço 

-40% -10% 

Componente  
fixa 

Componente  
variável 

Factura 
do cliente 

Adicionalmente, os recursos distribuídos têm de ser promovidos com os sinais 
correctos de preço que reflitam a estrutura de custos do sector  

Ilustração do desequilíbrio entre o custo do serviço e as receitas facturadas 
causado pela queda de 50% do consumo 
€/ano 

Para recuperar os 
custos totais, há 
transferências 

para os restantes 
clientes na forma 
de aumento dos 

preços 
(subsidiação 

cruzada) 
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Adopção de 
eficiência 
energética 
e/ou auto-
produção 



É assim necessário reformular a estrutura tarifária do retalho para conciliar os 
benefícios dos recursos distribuídos com a sustentabilidade do sistema 

• O DL de autoconsumo aprovado em 2014 traz avanços face ao regime anterior 

- Simplificação do processo para baixas potências 

- Remuneração de excedentes a 90% da pool, incentivando o correcto dimensionamento dos projectos 

- Contribuição gradual para custos de rede à medida que aumentar adopção, assegurando equilíbrio do 
sistema 

 

• No longo-prazo, a estrutura tarifária tem de evoluir para um aumento gradual da componente 
fixa por via regulatória ou através de ofertas de retalho inovadoras 

- Ofertas duais, pacotes de bundle com serviços, etc. 

 

• O sinal de preço para a EE pode ser dado com uma estrutura por blocos com preços crescentes 

- O conceito de eficiência tem de evoluir da energia para os requisitos de potência 

Outras indústrias podem servir de inspiração para o sector eléctrico, nomeadamente telecoms, onde as 
estruturas tarifárias têm vindo a evoluir para preços fixos (flat rates) através do bundle de serviços 
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Em suma, o contexto alterou-se significativamente, justificando a necessidade 
de rever as estruturas de remuneração ao longo da cadeia de valor 
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Hoje 

Anos 
90 

• Activos amortizados 

• Era do gás (tec. de custos 
maioritariamente variáveis) 

• Preços de combustíveis  
baixos  

• Poucas renováveis 

• Necessidade de atrair 
investimentos em tec. de baixo 
carbono (capex intensivas) 

• Aumento da volatilidade   
e preços dos combustíveis  

• Aumento das renováveis 

• Necessidade crescente de back-up 

Contratação 
de longo 

prazo com 
concorrência 

ex-ante 

Preço 
marginal 

para 
eficiência 

operacional 

• Aumento do consumo 

• Expansão das redes 

• Consumo estagnado 

• Modernização e  
substituição das redes 

• Eficiência energética 

• Geração e armazenamento 
distribuído 

Tarifas mais 
baseadas 

em potência 
(€/kW)? 

Tarifas 
baseadas no 

volume 
(€/MWh) 

Geração  Redes e consumo 
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Política energética europeia: objectivos para 2020 e 2030 

O actual desenho de mercado está adequado aos desafios do sector? 

Conclusões 

 



Principais mensagens 
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Os objectivos de renováveis são bastante ambiciosos 
e o seu cumprimento não está garantido 

 Até 2020, a UE tem de acelerar o ritmo de penetração de 
renováveis para cumprir com o objectivo de 20%, 
requerendo esforços muito distintos de país para país 

 Portugal deverá chegar a 2020 com o objectivo de 31% 
cumprido (ou muito próximo disso), enquanto que a meta 
de 40% para 2030 traduz um elevado nível de ambição  

Necessidade de 
investimentos 

massivos para a 
descarbonização 

O desenho de mercado necessita de reformulações 
profundas para viabilizar a descarbonização 

 Mercado marginalista incompatível com uma estrutura de 
custos cada vez mais baseada em custos fixos 

 Tarifas de retalho volumétricas dão incentivos perversos à 
geração distribuída e eficiência energética 

 Contratação de LP do lado grossista e aumento da 
componente fixa da tarifa de retalho deverão ser o caminho 

Necessidade de 
adaptar os 

instrumentos para 
atrair investimento 


