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ENERGIA E SISTEMA 

ELÉCTRICO

• Custos, dívida e preços.

• Produção.

• Sobrecustos.
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O Custo Efectivo do Sistema Eléctrico (M€) está estável.

As medidas de redução de custos e os aumentos das tarifas 

equilibraram, temporariamente, o Sistema.
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No final 2015, a Dívida Tarifária (com juros) estará nos 5.400 M€
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A Produção Contratada (c/ Ajustamentos) do SEN (TWh) 

cobre mais de 90% das necessidades.

Mais de 25% da produção é intermitente.
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Dos CIEGs, representando em 2015, 2.218 M€ (98% do total) 

existem 5 rubricas que convém acompanhar:
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Os sobrecustos da PRE representam 10.000 M€

(até ao final de 2015).

Fonte: ERSE

Energia e Sistema Eléctrico 8



A PRE tem preços elevados sem tendência de descida
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O sobrecusto da PRE continua a subir.
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An increasing share of renewable electricity in power 

production contributes to the probability of having a tariff 

deficit. 

An econometric analysis is carried out to identify the drivers of 
the emergence of a tariff deficit. Main results:

• The probability to have a tariff deficit is driven by economic and energy 
market related factors

• As expected, the effect of the economic environment represented by the 
growth of GDP decreases the likelihood of an electricity tariff deficit.

• The coefficients of the budgetary imbalances indicate that the higher and the 
more persistent the deficit or debt is, the more difficult it will be for a country 
to avoid having an electricity tariff deficit. 

• An increasing share of renewable electricity in power production 
contributes to the probability of having a tariff deficit. 

• As regards regulation of retail electricity prices, the results indicate that the 
higher the consumption under regulated prices, the higher the probability of 
having an electricity deficit in a country.

• Additionally, the variables on government effectiveness and quality of 
regulation suggest that governments are likely to influence the tariff setting 
process, which can generate a higher propensity for electricity tariff deficits. 

Fonte:  EC – Electricity Tariff Deficit: Temporary or Permanent Problem in the EU? -
Economic Papers 534 | October 2014 
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Há correlação entre os custos de electricidade e a 

capacidade instalada de PRE.
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Os aumentos de preços foram a medida mais efectiva de 

redução do défice tarifário. Os aumentos dos últimos 3 anos 

retirarão aos consumidores mais 1.500 M€.
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ENERGIA E O SOCIAL

• Preços

• Pobreza energética
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Os preços de eletricidade para as famílias e PMEs, 

mesmo sem repercutirem todos os custos, 

são dos mais elevados entre 23 capitais europeias.

Fonte: Households Energy Price Index for Europe – VaasaETT – 31Aug15
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Pela paridade de poder de compra, os nossos preços de 

electricidade são campeões. No total, para mais de 20% da 

população, a energia pesa mais que 10% no seu orçamento.

Fonte: Households Energy Price Index for Europe – VaasaETT – 31Aug15

29.16
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A impossibilidade de aquecer adequadamente as casas, 

atira Portugal para o 2º lugar dos indicadores de pobreza 

energética.

Fonte: Energy poverty in the
EU: a review of the evidence
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Em 2012, 25% da população portuguesa estaria com risco 

de pobreza energética.

Fonte: Alleviating Fuel Poverty in the EU – BPIE – May14
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A capacidade de aquecer as habitações é um tema de 

grande relevância.

Fonte: Alleviating Fuel Poverty in the EU – BPIE – May14
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Portugal está mal colocado no indicador que mede o 

excesso de mortes causadas pelo inverno (EWDI).

Fonte: Alleviating Fuel Poverty in the EU – BPIE – May14
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Portugal apresenta a menor participação nacional para os 

fundos de coesão nas verbas alocadas à energia.

Fonte: Alleviating Fuel Poverty in the EU – BPIE – May14
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ENERGIA E COMPETITIVIDADE

22



EVOLUTION OF ELECTRICITY PRICES
USD PER MEGAWATT HOUR1

Fonte: “PORTUGAL: REFORMING THE STATE TO PROMOTE GROWTH” by OECD
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As Energias Renováveis

• Mitos e realidade.
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Mais de 50% da produção nacional de electricidade é de 

origem renovável.

Desta, mais de metade é de origem intermitente.

Fonte: DGEG – Renováveis – Estatísticas Rápidas nº128 – Jun15

As Energias Renováveis 25



Portugal é campeão eólico na potência instalada por 

unidade de PIB (valores de 2011)

Fonte: CleanTechnica

Top Wind Power Countries Relative to GDP
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Peso da energia eólica na produção de electricidade.

Portugal destaca-se com um 3º lugar. 

Fonte: 2014 Wind Technologies Market Report – DOE – Aug15
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O investimento em parques eólicos nos EUA não é mais 

barato que na Europa.

Fonte: Renewable power Generation Costs in 2014 – IRENA – Jan15
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Portugal apresenta custos de investimento em parques eólicos 

mais elevados que os dos EUA mas abaixo da generalidade dos 

europeus.

Fonte: Renewable power Generation Costs in 2014 – IRENA – Jan15
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Nos EUA, os preços dos PPAs eólicos aproximam-se dos 

do mercado.

Fonte: 2014 Wind Technologies Market Report – DOE – Aug15
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O actual nível de preços da eólica nos EUA é muito 

competitivo.

Fonte: 2014 Wind Technologies Market Report – DOE – Aug15

Energia e Ambiente 31



Apesar do entusiasmo e do atraso relativo, os investimentos na 

eólica nos EUA mantêm alguma prudência.

Fonte: 2014 Wind Technologies Market Report – DOE – Aug15
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Apesar do entusiasmo, os investimentos nas renováveis na 

Europa decresceram (reduziram-se a metade) desde 2011.

Fonte: Bloomberg – Global Trends in Clean Energy Investments - 9JAN15
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Seguindo a tendência europeia, com dificuldades de 

financiamento e revisão dos sistemas remuneratórios, 

Portugal abrandou o investimento em eólica a partir de 2011.

Fonte: DGEG – Renováveis – Estatísticas Rápidas nº128 – Jun15
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Não fora a energia das ondas e 

Portugal ocuparia o 24º lugar no 

RECAI 
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Em resultado dos “cortes significativos”, na sequência da 

negociação com o Governo, este isentou a PRE da CESE.

A EDPR (representativa do sector) vende agora a 109 €/MWh!

No 1º semestre de 2015 a EDPR:

• Produziu 10,8 TWh, tendo gerado receitas de 773 M€ e um EBIT de 

292 M€.

• Excluindo Portugal, o preço médio de venda foi de 60 €/MWh e a 

margem unitária (em termos de EBIT) foi de 24 €/MWh .

• Na América do Norte, com 51% da produção, o preço médio de 

venda foi de 46 €/MWh.

• Em Portugal, o preço médio de venda foi de 109 €/MWh e a margem 

de 74 €/MWh. 

• Portugal representou 7% da produção e 21% do EBIT.

Fonte : EDPR - Resultados 1 S 2015  - 29Jul15
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ENERGIA E AMBIENTE

• As metas para 2020 e 2030.

• Há limites para as renováveis? 

Considerações económicas, técnicas e 

politicas.
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Portugal vai cumprir, em 2020, a meta de 31% de RES, 

acima dos compromissos de 20% de Espanha, 

de 18% da Alemanha e de 15%(?) do Reino Unido.

Fonte: EC – Renewable Energy Progress Report - 15JUN15
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No breakdown das externalidades do sistema electroprodutor 

europeu, as alterações climáticas valem 50%.

Fonte: Subsidies and costs of EU energy – Final report - Sacha Alberici e outros –
11Nov14
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O sistema electroprodutor português está bem colocado, 

em termos de externalidades negativas, na comparação 

com os seus parceiros da EU 28.

Fonte: Subsidies and costs of EU energy – Final report - Sacha Alberici e outros –
11Nov14
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Portugal, apesar de um maior produto per capita, tem 

emissões de CO2 idênticas à média mundial.
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Todos os cenários voluntaristas induzirão sobrecustos que 

se perpetuarão até 2050. 

Fonte: Employment and growth effects of sustainable energies in the EU – Final report –
Aug14
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Entre os 2 modelos aplicados, NEMESIS e ASTRA, o grupo 

de trabalho escolheu o mais optimista (NEMESIS) não 

deixando de assinalar as diferenças.

Fonte: Employment and growth effects of sustainable energies in the EU – Final 
report – Aug14
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Efeitos no emprego e crescimento da aposta europeia nas 

renováveis. Em 2030, nestes cenários de referência, não se 

ultrapassa o peso de 51,4% de renováveis na produção de 

electricidade. 

Fonte: Employment and growth effects of sustainable energies in the EU – Final 
report – Aug14 
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O think-tank Agora, dedicado ao Energiewende, aconselha prudência na 

aposta off-shore eólica e bane a dos sistemas de armazenagem ligados à 

fotovoltaica. Incentiva os reforços nas redes.

Fonte: Cost Optimal Expansion of Renewables in Germany – Agora Energiewende -
Aug13
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Renewables

(excluding

hydro) share 

net 

electricity

generation

in 2013

A Península Ibérica ainda será uma ilha energética por 

muitos anos. Qual a capacidade que o Sistema poderá 

receber de renováveis intermitentes?
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A integração das redes europeias e o transito de grandes 

quantidades de produção intermitente, poderá aumentar a 

instabilidade do sistema eléctrico.

Fonte: Energy Matters – Wind Blowing Nowhere - Posted on 23Jan15 
by Roger Andrews
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A procura agregada tem um padrão interessante.

Fonte: Energy Matters – Wind Blowing Nowhere - Posted on 23Jan15 
by Roger Andrews
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Exercício com 50% de renovável…

Fonte: Energy Matters – The Renewable Future: A Summary of Findings - Posted on
13Aug15 by Roger Andrews
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O sistema eléctrico alemão necessita de um mínimo de 

34GW de geração térmica (60% da produção média ou 35% 

da capacidade máxima).

Fonte: Minimal Thermal Generation in Power Systems – Lion Hirth - 2013
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Políticos e burocratas a desenhar e gerir os sistemas 

energéticos?

“O que é necessário fazer para equilibrar as redes, quando a 

produção de energia eólica ou solar é variável?

• Em primeiro lugar, a distribuição das energias renováveis por toda a 

Europa, através de redes interconectadas, permitirá compensar as 

zonas com menor produção de eletricidade. 

• Ao mesmo tempo, o mercado terá de enviar incentivos financeiros claros 

para que os produtores de energias renováveis tornem a sua produção 

tão previsível quanto possível. 

• Além disso, em períodos de baixa produção e preços elevados, os 

consumidores poderão ajudar a colmatar essas lacunas reduzindo a 

sua procura, devendo o mercado garantir que sejam adequadamente 

compensados por desempenharem esse papel.”

Fonte: EC – Nova configuração dos mercados da energia e novo pacto com os 
consumidores - 15JUL15
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A variabilidade da produção renovável intermitente afecta o seu 

valor de mercado. O seu valor baixa com a penetração da 

produção podendo ir até 60%, ou no longo prazo a 80%, do valor 

base do mercado com penetrações de 30%. 

Fonte: The Market value of Variable Renewables – Paper submitted to Energy
economics on Feb13 by Lion Hirth - Best IAEE working paper award 
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Os decisores de politica energética ganham em conhecer 

os trabalhos de Lion Hirth.

Fonte: Optimal Share of Variable Renewables - Paris – Lion Hirth - 8Jul15
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Os decisores de politica energética ganham em conhecer 

os trabalhos de Lion Hirth.

Fonte: Optimal Share of Variable Renewables - Paris – Lion Hirth - 8Jul15
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Na EU28, Portugal é simultaneamente o país mais preocupado 

com a pobreza e a fome e o menos com as alterações climáticas.

• Numa sondagem recentemente solicitada pela DG CLIMA pede-se 

aos cidadãos da EU28 que identifiquem, de entre 8 problemas, 

aquele que consideram ser o da maior relevância para a 

humanidade.

• Dos portugueses, 49% elegeram a pobreza e a fome, 27% a situação 

económica e 6% as alterações climáticas.

• Portugal precisa de um próximo Governo que saiba interpretar o 

sentir da sua população e “tenha os pés assentes na terra”.

Fonte: Climate Change – Special Eurobarometer 409 – Mar14
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(…) «ser cidadão fiel é uma virtude, e a participação na 

vida política é uma obrigação moral» (…)

Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 2013



MUITO  OBRIGADO 

PELA  VOSSA  ATENÇÃO!
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