
Improving energy, mobility and 
environment infrastructures 
for a sustainable world 



Energias Sustentáveis 



Energias Sustentáveis – A transição é possível. 

• Em 2017: Grande aumento da potência instalada global em geração de 
energia renovável;  

• Porém os progressos (a nível global) não são suficientemente rápidos 
para atingir os objetivos acordados em Paris; 

• As tecnologias de geração de energia renovável continuam a evoluir; 

• Queda rápida e sustendada dos custos; 

• Tendência de aumento da eletrificação dos transportes; aumento da 
digitalização; intensificação da regulamentação sobre emissões; 

• A transição é possível! 

 

 

 



Evolução da potência instalada global  2017 

• Potência instalada total no 
mundo cresceu cerca de 9% 
para um total de 2,195 GW 
ou 1,081 GW sem Hidricas; 

• A repartição da potência 
instalada:  
• Solar PV: 55% 

• Eólica: 29% 

• Hídrica: 11% 

• Bio-power: 4.6% 

 



Evolução da potência instalada no mundo 

• Em 2017 as renováveis foram responsáveis por 70% do 
aumento da potência instalada global 

• Fornecendo 26,5% do total de energia elétrica consumida; 

 



Portugal: Potência Instalada / Renováveis 

Fonte: DGEG Estatísticas Rápidas – Renováveis Agosto 2017 



Portugal: Produção de Energia - Renováveis 

Fonte: DGEG Estatísticas Rápidas – 
Renováveis Agosto 2017 
 



Top 10 Countries – Energias renováveis  



Eólica 

• 52 GW de potência instalada 
em 2017; 

 

• Aumento global de 11% 
para 539 GW; 

 

• Forte aumento nas 
instalações offshore: 30%; 

 

• 17 países tinham potência 
instalada offshore no final 
de 2017 

 



Hídrica 

• 19 GW de potência de 
geração hídrica foi 
comissionada em 2017; 

 

• Mesmo sendo um valor 
significativo , é o menor 
valor dos últimos 5 anos; 

 

• Principalmente na China, 
seguida pelo Brazil 

 



Solar PV 

• Aprox 100 GW de  solar 
PV  instalada em 2017 

 

• Total Global aumentou 
33%para 402 GW 

 

• Foi instalada mais 
potência em solar PV do 
que a soma da geração 
de energia elétrica a 
partir de combustíveis 
fósseis e nuclear 

 



Principais Drivers 



Legislação avança a nível global 

• 128 países têm uma 
política para energia 
elétrica renovável; 

 

• 70 países têm 
políticas para as 
renováveis nos 
transportes; 

 

• 24 países tem uma 
política para 
aquecimento e AC 
com foco nas 
renováveis. 

 



A tecnologia continua a avançar 

• Eficiência dos módulos continua a aumentar ; 

• Inversores com melhores características técnicas ao nível da estabilização da 
rede; 

• Storage: Custo a diminuir e tecnologia a avançar. 



Custos – Redução continua. 

• Curva de aprendizagem– nos últimos 36 anos o preço dos módulos em 
média diminuíram 24% cada vez que dobrava o volume acumulado de 
produção. 



PPA energy prices – comparision – Novo paradigma 

Fonte: IRENA 2017 
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Efacec: Technology Competence Center 
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Thank you 

David Claudino 

Mobile: +351 93 59 16 162 

Email: david.claudino@efacec.com 


