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APIGCEE* The 
Navigator 
Company 

Siderurgia 

SECIL / CMP 

CIMPOR 

Sakthi 

CUF 

Solvay 

SOMINCOR 

Air Liquide 

* Associada da IFIEC Europe – International Federation of Industrial Energy Consumers 
http://www.ifieceurope.org/ 
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Factos e 
números 
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4 700 GWh/ano 

25% do consumo 
eléctrico  industrial em 

Portugal 

≈ 10% do consumo 
eléctrico  total em 

Portugal 

  6 200 Empregos directos  
20 000 Empregos indirectos  

Volume de negócios: 3 700 M€ 
Exportações: 2 750 M€  

Investimento Anual: 
245 M€ 
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Caracterização 
Energética dos 

Associados 
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Consumo de energia das 
empresas associadas por 
período tarifário 

Potência média tomada pelas 
empresas associadas por 
período tarifário 
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Bombagem e 
isenção de 

tarifas de acesso 
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Turbina – Bomba (Francis) de velocidade 
variável (fonte: Voith – Siemens) 

Consumo e produção de energia eléctrica 
nos sistemas de bombagem reversível 
(fonte: REN) 

Ano 
Consumo E. E. 

GWh 

Produção E. E. 

GWh 
Rendimento (η) 

2005 568 453   

2006 703 561   

2007 541 432   

2008 639 510   

2009 929 741   

2010 512 409   

2011 737 588   

2012 1.388 1.114 80,3% 

2013 1.458 1.157 79,4% 

2014 1.080 862   

2015 1.467 1.147 79,1% 

2016 1.519 1.217 80,1% 

Total 11.541 9.204   
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Modulação de consumos 
realizados pelas instalações 
industriais associadas em 
2015, comparativamente a um 
diagrama de consumo 
rectangular  

Produção e consumo em 
sistemas de bombagem 
reversível – fonte REN 
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Potência média 
solicitada à rede pelos 
associados (HV + HSV) 

Produção eólica num dia típico  de 2014. 
Fonte: REN 

Capacidade de recepção de energia eléctrica produzida por 
tecnologias  intermitentes em períodos de vazio 

Em 2014 as eólicas asseguraram 144 MW em 95% 
do tempo, 1.132 MW em 50% e 3.264 MW em 5%.  
Fonte: REN 
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Custo de energia 
e custos 

regulados 
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Preço da energia eléctrica 
(€/MWh) nos mercados a prazo  

Comparação do custo da energia eléctrica 
correspondente ao consumo total dos 
associados (aprox.  4,5 TWh) no caso desta 
ser adquirida em diferentes mercados spot 
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Evolução das tarifas de acesso às redes 
(TAR) em Portugal (preços constantes 
de 2015) – fonte ERSE 

Evolução real das tarifas de acesso às redes 
(TAR)  por nível de tensão – fonte ERSE 

  
Var 

(2016/1999) 
Var 

(2016/2004) 
Var 

(2016/2006) 

MAT 432%     

AT 370%     

MT 159%     

BTE   114%   

BTN     80% 
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Simulação do preço da electricidade para consumidores alimentados em MAT e AT em Portugal e Espanha. 
Pressupostos: 
• Diagramas de carga rectangulares; 
• Interruptibilidade - Portugal 18,5 €/MWh; Espanha 20,14 €/MWh; 
• Tarifas de acesso calculadas de acordo com a legislação em vigor em Portugal e Espanha: 
 - Port. 24,8 €/MWh (MAT); Esp. 7,2 €/MWh (MAT); 
 - Port. 31,2 €/MWh (AT); Esp. 11,4 €/MWh (AT).; 
• Custo de serviços de sistema - Port. 4 €/MWh; Esp. 7€/MWh; 
• Custo da energia eléctrica mercado a prazo (OTC) – 45 €/MWh  
Nota: As setas a vermelho indicam o custo final da electricidade após a remuneração correspondente ao serviço de 
interruptibilidade. 

Custo final Electricidade Portugal - Espanha 
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• Os associados da APIGCEE asseguram a base do consumo eléctrico 
nacional e simultaneamente são o motor da economia de bens 
transaccionáveis exportados; 

• Os associados apresentam diagramas eléctricos de carga previsíveis, 
estáveis, interrompíveis e em muitos dos casos moduláveis; 

• Têm capacidade para absorver, em períodos de vazio, muita da 
energia eléctrica produzida por algumas tecnologias intermitentes, 
evitando-se situações de exportação de energia a custo marginal 
nulo; 

• As tarifas de acesso às redes, cobradas às indústrias 
electrointensivas, devem reflectir (i) a função estabilizadora de 
consumos, cuja previsibilidade contribui para uma melhor gestão do 
sistema, (ii) a eventual capacidade de modulação e interrupção de 
consumos. 
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