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SUMÁRIO

A nossa atmosfera corre sérios perigos. A actividade humana na superfície terrestre leva a
uma degradação do ambiente que nos rodeia e põe em causa a sustentabilidade do nosso futuro.
O sector energético é o maior responsável pelas emissões poluentes, pelo que deve ser
focado com cuidado. E neste campo, as fontes de energia renováveis são determinantes como
alternativa aos combustíveis fósseis, que têm efeitos bem mais nocivos para o ambiente.
Os esquemas de suporte às fontes de energia renováveis são o vector para uma maior
penetração destas na produção de energia, embora cada estado europeu adopte sua estratégia. A
harmonização destes esquemas de promoção não se avizinha num futuro próximo.
Paralelamente, a Comissão Europeia direccionou os países membros para a liberalização
dos seus mercados energéticos. Tal medida implica mutações profundas no sector, e Portugal não é
excepção.
Neste contexto, foi proposto neste trabalho um novo método de pagamento da energia
renovável. Nos últimos anos, este pagamento foi regulado por decreto-lei, embora se tratasse de um
valor rígido. O modelo proposto assenta nas características de um mercado liberalizado, e revela-se
mais justo tanto para produtores como para o Estado.

Palavras-chave: remuneração, fontes de energia renovável, mercado liberalizado, esquemas de
suporte.
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ABSTRACT
Our atmosphere is in a dangerous situation. The human activity on Earth causes
irreversible damages in our environment, and questions our future sustainability.
The energy industry is the major responsible for the emissions, and therefore should be
carefully focused. In this field, the renewable energy sources are essential and must be considered as
an alternative to the fossil fuels, much more polluting.
In one hand, the support schemes are very important to the penetration of renewable
energy sources in the electrical production, although each European member has adopted its
strategy. The harmonization of these schemes across Europe is considered only in the long-term.
In other hand, the European Commission directed the implementation of liberalized
electrical markets, what means deep changes in the sector, and Portugal is not an exception to that.
In this context, it is a challenge to create a new remuneration system of renewable energy
sources, so that the payment is fair to both producer and Government, while adequate to the
liberalized market. Today’s model in Portugal is a static amount defined by law; the model we
propose in this work integrates all these premises and can be considered in case of change.

Keywords: remuneration, renewable energy sources, liberalized market, support schemes.
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1. INTRODUÇÃO

O sector energético em Portugal encontra-se actualmente numa fase de transição. Existem
dois novos paradigmas que orientam este mercado: por um lado, o fenómeno do aquecimento
global que nos toca a todos e que tem na produção de energia eléctrica uma das principais causas;
por outro lado, a liberalização do mercado de energia altera as relações comerciais existentes,
sobretudo no que respeita a intervenção reguladora do Estado.
Como objecto desta Tese de Mestrado pretendemos focar a produção de energia eléctrica a
partir de fontes de energia renováveis (FER). Trata-se de centrar o estudo na remuneração que é
feita aos produtores pelo Governo: que metodologia devemos utilizar à luz do novo mercado
liberalizado para premiar aqueles que produzem a partir de FER, sabendo do valor cada vez maior
do ambiente que nos rodeia.
Neste capítulo, veremos então quais as origens que levaram à maior importância das FER:
trata-se de referenciar documentos internacionais que regem a actuação do Governo. De seguida,
procuramos relacionar a produção de energia eléctrica com o desafio global que é o aquecimento da
nossa atmosfera: as externalidades provenientes da queima dos combustíveis fósseis legitimam
plenamente esquemas financeiros de suporte ao uso de FER.
Assim sendo, procuramos, depois, analisar quais os requisitos de um esquema de suporte às
FER: este estudo culmina com a apresentação dos vários esquemas de suporte presentes nos países
europeus, bem como uma breve análise da situação nos Estados Unidos da América (EUA).
A segunda parte da Tese procura detalhar o estado actual das energias renováveis em
Portugal: quais as fontes usadas, quais as políticas estabelecidas e qual a legislação aplicável.
Chegados ao centro da questão, avaliamos a actual fórmula remuneratória da energia.
Após uma breve reflexão crítica, propomos uma nova metodologia para o pagamento aos
produtores: um novo sistema dinâmico que acompanhe as evoluções do mercado energético. A
última parte deste trabalho consiste na simulação da aplicação deste novo sistema para algumas das
FER com impacto no panorama português.
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1.1 ORIGENS

1.1.1 Livro Branco - 1997
No decorrer do ano de 1997, a Comissão Europeia (CE) publicou um documento
alertando para a necessidade de adoptar políticas para a promoção de fontes de energia renováveis
(FER). Trata-se do Livro Branco, publicação que tem por objectivo a apresentação de propostas de
actuação comunitária num domínio específico – neste caso, o sector energético.
Neste texto, fica patente a preocupação da CE com a escassa utilização de FER na
produção de energia eléctrica bem como o potencial de desenvolvimento que está subaproveitado
neste campo. Este Livro Branco surgiu nas vésperas da “Terceira Conferência das Partes na
Convenção-Quadro da Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas”, que mais tarde daria origem
ao Protocolo de Quioto, e estabeleceu a necessidade de adopção de uma estratégia comunitária,
nomeadamente no estabelecimento de metas.
Assim, este documento propôs a adopção de objectivos ambiciosos por parte da União
Europeia (EU) e avançou com o valor de 12% de FER na produção de energia até 2010. Embora
difícil de atingir naquela data, esta meta levantava a necessidade dos Estados-Membros adoptarem
políticas neste sentido, e que definissem a sua contribuição para este objectivo.
Num outro plano, o Livro Branco alertou para a necessidade imediata de proceder ao
balanço de custos e benefícios associados a esta estratégia comunitária para maior utilização de
FER, visto que os investidores, fossem eles privados ou mesmo o Estado, deveriam tomar
consciência do potencial retorno que esta política traria. Esta consciencialização legitimaria a
adopção de medidas fiscais e financeiras especiais para novos investimentos nesta área.

1.1.2 Protocolo de Quioto
Na sequência do Livro Branco acima referenciado, podemos dizer que a assinatura do
Protocolo de Quioto a 11 de Dezembro de 1997 terá sido um marco na preocupação com o
ambiente. Neste documento, os estados comprometeram-se a reduzir as emissões de gases de efeito
de estufa em 5% face ao valor de 1990, num período de compromisso entre 2008 e 2012.
Para obedecer a tais metas, o documento sugere a aplicação pelos governos visados de
diversas medidas para promoção de um desenvolvimento sustentável, embora no âmbito desta tese,
interesse apenas citar as medidas propostas para uma maior utilização de FER. Logo no Artigo 2º
pode ler-se o seguinte: “Cada parte... deve: implementar e/ou aprimorar políticas e medidas de
acordo com as suas circunstâncias nacionais, tais como pesquisa, a promoção, o desenvolvimento e
o aumento do uso de formas novas e renováveis de energia”.
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Este protocolo marcou o inicio de uma era em que o ambiente ganhou maior importância.
Desde então, as preocupações ambientais passaram a estar presentes em qualquer investimento, em
qualquer sector, tendo como pano de fundo o desenvolvimento sustentável. Não interessa apenas
produzir ao melhor preço, crescer desmesuradamente, é necessário equacionar os impactes
ambientais.

1.1.3 Directiva 2001/77/CE do Parlamento Europeu
Uma vez mais, a 27 de Setembro de 2001, foi emitida uma directiva por parte da CE tendo
por destinatários os Estados-Membros no sentido de promover a produção de electricidade a partir
de FER. Nesta directiva, a CE reconhece como prioritária a actuação neste domínio, visto que nos
devemos centrar no desenvolvimento sustentável e no ambiente. Para além disso, a directiva refere
também vantagens ao nível social pelo desenvolvimento de novas tecnologias, que passam, por
exemplo, pela criação de postos de trabalho.
Quanto às metas que haviam sido fixadas pelos Estados-Membros no passado (Livro
Branco), mantém-se: 12% do consumo doméstico de energia eléctrica proveniente de FER e 22%
do total da produção também proveniente de FER. É ainda aconselhado o acompanhamento dos
progressos realizados nos vários países da EU, sendo que, caso seja necessário, a CE deve tomar
medidas de aplicação obrigatória.
Do ponto de vista deste trabalho, fica novamente legitimada a utilização de esquemas de
promoção de FER por parte dos vários Estados, como aliás se pode ler no ponto 12 da directiva –
“A necessidade do apoio público às fontes de energia renováveis é reconhecida nas orientações
comunitárias em matéria de auxílios estatais à protecção do ambiente...”.

1.1.4 Livro Verde – 2006
Sendo um tema cada vez mais importante para a EU, em Março de 2006 foi lançado um
Livro Verde pela CE para definir claramente uma estratégia para o sector energético, focando uma
vez mais as preocupações de sustentabilidade. Neste documento, é traçado o novo panorama
energético do século XXI, e é sublinhada a urgência que deve ser adoptada na tomada de medidas
para a conversão do sector energético.
Ficam assim definidos seis domínios fundamentais de actuação: a criação de mercados
internos de electricidade para promoção do crescimento e do emprego, a solidariedade entre
Estados-Membros para uma boa garantia de aprovisionamento, a escolha de um cabaz energético
adequado, o combate às alterações climáticas, a aposta nas tecnologias energéticas, e por fim, uma
política energética externa coerente.
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Como tal, esta publicação vem ao encontro das preocupações demonstradas anteriormente
pela EU, e reforça a aposta nas FER para obtenção de um cabaz energético optimizado em termos
de sustentabilidade ambiental.

1.2 A ENERGIA E O AMBIENTE

1.2.1 Um Desafio
A Humanidade estará hoje a enfrentar um dos mais importantes desafios da sua História –
o aquecimento global. Os alertas são inúmeros e visíveis no nosso quotidiano. As respostas, essas,
têm de ser determinadas e profundas, actuando junto dos causadores.
Os estudos que existem sobre este tema são unânimes em apontar como causa provável a
emissão de gases de efeito de estufa. Entre estes, pensa-se que seja o CO2 aquele que mais
influência tem neste processo, e portanto, aquele que deve ser alvo de maior preocupação.
O primeiro elemento em toda a cadeia do aquecimento somos nós. E tal pode ser
confirmado pelo incremento das emissões de CO2 paralelo ao crescimento da população mundial
nas últimas décadas. Ou seja, o nosso comportamento e as nossas actividades são as grandes
responsáveis pelas terríveis alterações climáticas que hoje enfrentamos. Como podemos ver na
Figura 1, este fenómeno acentuou-se com a explosão demográfica e socioeconómica das chamadas
potências emergentes, que têm hoje uma responsabilidade acrescida entre os poluidores.

Figura 1 - Peso das Potências Mundiais nas Emissões (fonte: Stern Report)

12

É alarmante verificar que 50% do total de emissões são provenientes apenas de três
regiões: EUA, Europa e China. Ou ainda que 14 países juntamente com o velho continente
totalizam 80% das emissões mundiais.
No entanto, a permanência destes padrões comportamentais poderá ser catastrófica. E tal
começa desde logo pelos aspectos relacionados com a saúde; serão milhões os que sofrerão de
escassez de água potável, para não falar do clima cada vez mais propicio à propagação de doenças.
A Malária é o exemplo da preocupação: em África, com uma potencial subida de 2ºC, podem ser
atingidas até 60 milhões de pessoas...
Este fenómeno é tão mais grave quanto o carácter global do desafio que é colocado à
Humanidade. E pode-se definir assim visto que independentemente do local e por quem foi
emitido CO2, todos sofrerão as suas consequências. Como tal, sabendo de antemão que são os
países mais industrializados que mais emitem tal como vimos atrás, são também estes que têm
maiores responsabilidades. É igualmente natural que os maiores sacrificados sejam os países pobres,
uma vez que são totalmente dependentes das suas culturas agrícolas, e que não possuem recursos
para enfrentar uma situação desta gravidade.

No campo económico, foi realizado um relatório de referência pelos responsáveis do
tesouro no Reino-Unido. As conclusões do documento, o Stern Report, são preocupantes mas
orientadoras – a manter-se o ritmo actual de poluição, as alterações poderão custar 5% do PIB
mundial, mas um investimento anual de 1% do PIB apenas seria suficiente para inverter por
completo o actual ciclo.
O Mundo enfrenta um desafio, não existe retrocesso. As economias evoluíram de tal forma
que esqueceram o ambiente que nos rodeia. Mas não podemos baixar os braços: são necessárias
políticas drásticas para cortar o mal pela raiz, eliminando o problema na fonte.
Seguramente o leitor estará a perguntar-se qual a relação entre este desafio e o sector da
energia que nos interessa para este trabalho. Pois bem, a energia é o sector com maiores
responsabilidades no panorama de emissões, como detalharemos em baixo.
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1.2.2 A Energia

Como foi referido anteriormente, a energia revela-se como a principal causa da emissão de
gases com efeito de estufa. A Figura 2 apresenta a proveniência desses mesmos gases.

Figura 2 - Peso de cada Sector nas Emissões (fonte: Stern Report)

A parcela da energia como um todo é responsável por cerca de 60% do total de emissões,
já a produção de electricidade conta praticamente 25%. Este fenómeno prende-se sobretudo com a
forma de produção de energia: as matérias-primas tais como o carvão ou o fuelóleo foram
tradicionalmente usadas por serem bastante mais baratas e estarem disponíveis em grande
quantidade. Hoje reconhece-se o efeito negativo que as suas utilizações podem ter, embora seja
moroso e custoso converter todo um sector.
Em termos económicos, as economias mundiais preocuparam-se em crescer sem acautelar
o futuro de forma sustentável. Esta é a razão que leva hoje a que se fale do conceito SRI –
Sustainable and Responsible Investments como uma das melhores formas de avaliar a gestão de uma
empresa. Existe portanto uma tomada de consciência que o desenvolvimento tem de ser
sustentável, e que tal começa na atitude dos seus agentes – as empresas.
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1.2.3 As Externalidades

A questão que se coloca é então de que forma se pode tornar o sector energético
sustentável. Pois bem, é necessário fazê-lo pagar pelas externalidades negativas que tem no
ambiente, criando assim margem de competitividade para as energias renováveis crescerem.
As externalidades são efeitos colaterais ou secundários que podem ser positivos ou
negativos. O problema é que no caso da produção de energia eléctrica, as externalidades negativas
são muito superiores às positivas, e têm características bem particulares:
−

São globais, na medida em que as emissões afectam toda a superfície terrestre;

−

São incertas, na medida em que é impossível prever os impactos reais;

−

Potencialmente irreversíveis, por não se ter a certeza de poder inverter a situação;

−

Os seus impactos far-se-ão sentir a longo prazo, persistindo nos próximos anos.

Historicamente, a produção de energia eléctrica baseou-se nos combustíveis fósseis.
Existem dois factores na origem deste fenómeno. Por um lado, trata-se de uma tecnologia madura e
que, como tal, comporta um investimento inicial menor do que para uma central renovável em que
as tecnologias são mais caras por estarem ainda em desenvolvimento e não poderem contar com o
factor da escala. Por outro lado, a utilização da capacidade instalada, fundamental à rápida
amortização do investimento, é muito superior numa central convencional, visto que para uma
central renovável estamos dependentes do recurso que a natureza disponibiliza.
No entanto, se forem consideradas as externalidades no valor da energia, então sem dúvida
que as FER se tornam mais competitivas.
Este aspecto é muito sensível vista a dificuldade de quantificar os danos causados. Não
existe qualquer tecnologia no mercado completamente isenta de emissões, visto que mesmo para as
FER existem emissões na fase de fabricação e montagem. Ainda assim, se o custo por
kilowatt/hora (kWh) incorporasse os efeitos nocivos para o ambiente e para a saúde pública,
estima-se que o custo da energia produzida a partir dos fosseis aumentaria 150%, e o custo via FER
aumentaria apenas 5% (dados segundo EWEA – European Wind Energy Association).
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Ainda assim, um estudo apresentado pela Comissão Europeia estima quais os custos
inerentes à produção de energia eléctrica através de fosseis quer em termos de saúde, quer em
termos agrícolas e florestais:

Cêntimos/kWh

Carvão

Fuel

Gás

Saúde Pública

0,96

1,06

0,20

Saúde no Trabalho

0,15

0,05

0,01

Colheitas

0

0,01

0

Madeira

0

0,01

0

Ecosistema

0

0,02

0

Materiais

0,05

0,07

0,01

Ruído

0,02

0,02

0

TOTAL

1,18

1,24

0,22

Tabela 1 - Quantificação das Externalidades Negativas (fonte: CE)

Como se pode confirmar, embora seja apenas uma aproximação, fica patente o impacto
muito significativo que teria no preço da energia a incorporação destas externalidades. A
incorporação das mesmas é um dos factores que leva a que as FER fossem mais competitivas.
Assim, é fundamental desenvolver esquemas de promoção que levem em consideração estas
diferenças e nivelem a competitividade.
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1.3 REQUISITOS DE UM ESQUEMA DE SUPORTE

Vista a legitimidade da existência de sistemas de apoio e incentivo à utilização de FER,
vejamos antes de mais quais devem ser as principais características de um esquema de suporte.
Foram identificados dez pontos numa óptica de transparência para o consumidor e competitividade
para o sector energético.

1.3.1 Simplicidade e Transparência
A simplicidade é fundamental em qualquer esquema de suporte. Um determinado
investidor sente maior confiança quando os parâmetros que definem o seu investimento são claros
e simples de compreender. Nesta matéria, um bom sistema deve ser pensado numa lógica de futuro
e não apenas de presente. Tomemos o exemplo da aplicação de um esquema destes: é crucial que
seja de fácil aplicação, mas também que implique baixos custos para todos os agentes envolvidos.
No campo da transparência, quem mais tem a beneficiar são os consumidores. Seria muito
positivo que todos os clientes pudessem compreender e consultar quando desejassem as tarifas. E
no caso das FER, significa que um esquema de suporte deve ser claro para todos, informativo e de
muito fácil acesso para que não suscite dúvidas.

1.3.2 Confiança do Investidor
A confiança por parte dos agentes de mercado é factor de dois aspectos distintos: o nível
de apoio dado, em termos quantitativos, e a duração desse apoio. Portanto, a atracção de
investimento nas FER depende da estabilidade do suporte dado e do nível de risco em que o
investidor incorre ao ficar exposto a hipotéticas alterações de um esquema de suporte.
Como tal, existem cuidados a ter para captar a confiança dos agentes; a exposição destes ao
risco parte também da incerteza quanto a alterações com a mudança de governos, ou seja o
ambiente político vivido, e não se restringe ao campo financeiro. Assim, deve ser contemplado pelo
esquema de suporte um prémio pelo risco, e devem ser dadas garantias quanto ao período em que
será mantido esse mesmo suporte.
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1.3.3 Desenvolvimento das FER
O objectivo primário do esquema será sempre a maior utilização de FER na produção de
energia eléctrica. Assim, a própria avaliação do esquema de suporte será dada pelo aumento de FER
num determinado período; claro está que estes aumentos (ou diminuições) não se prendem apenas
com estes esquemas, mas também com a atmosfera económica vivida. No entanto, é esta a unidade
de medição do sucesso de um esquema de suporte para as FER.

1.3.4 Diversidade de Tecnologias
Geralmente, os esquemas de suporte existentes visam sobretudo o desenvolvimento das
FER como um todo, o que está errado. Cada tecnologia tem suas características, e estas devem ser
consideradas separadamente quando se promove a utilização das renováveis. Aliás, uma
determinada tecnologia pode ter um maior valor estratégico para o país a longo prazo, e portanto,
embora mais cara hoje, poderá valer mais no futuro.
De facto, a estratégia nunca deve passar por escolher uma tecnologia vencedora, mas pela
consideração da especificidade de cada uma. Tendo presente a interacção que tem de existir entre
todo o sistema produtor e a Rede Eléctrica Nacional (REN), será interessante premiar as
tecnologias que maiores garantias oferecem à rede e aos consumidores, embora considerando
sempre o carácter endógeno do recurso utilizado.

1.3.5 Conformidade com o Mercado
A finalidade de qualquer mercado liberal é promover a concorrência entre os vários
intervenientes. O sector energético não foge à regra, e a sua liberalização nos países da EU é uma
orientação clara da CE. Assim, hoje em dia encontramos países onde o mercado está já totalmente
liberalizado (por exemplo os países da Nordpool), e outros onde o processo está em curso (por
exemplo Portugal e Espanha com o MIBEL – Mercado Ibérico de Electricidade).
Como tal, é fundamental um esquema de suporte das FER que se enquadre correctamente
num mercado liberalizado, de forma a promover adequadamente a concorrência entre os vários
intervenientes, para a obtenção de um melhor serviço para a população.
Ainda de salientar é o cuidado que deve ser prestado à eventual sobreposição do esquema
de suporte com outras políticas seguidas pelo Estado. Um domínio em que podem existir
sobreposições será, por exemplo, as emissões de CO2. Neste campo, a política europeia de emissões
nunca deverá estar em conflito com qualquer esquema de suporte adoptado.
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Por último, é necessário que um esquema de suporte promova soluções optimizadas para a
rede pública em geral. Como já foi atrás referido, este deve fazer emergir tecnologias que tragam
melhores garantias para a rede, quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos.

1.3.6 Princípio do Poluidor-Pagador
Este será sem dúvida um dos aspectos mais complexos de colocar em prática; existe uma
enorme dificuldade em quantificar com exactidão os prejuízos para o ambiente decorrentes de
algumas actividades, como por exemplo a indústria energética. Aliás, muitos dos efeitos nocivos
não são visíveis hoje nem no curto prazo, mas são uma clara ameaça para os nossos filhos e netos.
Ora logo desde a fundação da EU, pelo tratado de Roma, no Artigo 147º, fica definido o
padrão de actuação dos Estados-Membros perante o ambiente – adoptar uma atitude preventiva,
com um enfoque claro para a fonte de poluição e penalizando os agentes emitentes. Podemos falar
do princípio de poluidor-pagador, citado correctamente pela Agência Europeia para a Energia
Eólica – EWEA.

1.3.7 Promoção de Desenvolvimento Tecnológico
Este aspecto pode ter várias perspectivas. Por um lado, sabemos que historicamente não
houve qualquer tecnologia de produção de energia eléctrica que se desenvolvesse sem apoios
estatais. Todos os métodos de produção foram subsidiados numa fase inicial, permitindo que se
obtivesse um nivelamento dos vários intervenientes. Por outro lado, em determinados casos, só se
justifica um investimento em desenvolvimento e investigação no caso de existirem apoios.
Existe ainda um fosso, como vimos anteriormente, nos custos de produção de energia
através de FER face aos combustíveis fosseis. E é esta mesma desvantagem competitiva que deve
ser anulada por apoio do Estado, tendo em conta a importância das FER no futuro. Embora estas
tecnologias ainda estejam numa fase algo embrionária, a aquisição de escala do sector renovável
leva a crer que no espaço de uma década este fosso deixe de existir, pelo que é fundamental uma
intervenção do Estado para promover o seu desenvolvimento.
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1.3.8 Promoção de Eficiência na Produção
A melhor forma de existir eficiência num mercado é existir concorrência. Esta é uma
verdade económica que todos gostaríamos de ver no sector das FER. Contudo, a competição entre
concorrentes é apenas possível no caso deste mercado ser atraente para novos investidores, desde
os produtores de equipamento até aos prestadores de serviços. Ou seja, é necessário gerar todo um
mercado à volta das FER, que não se limita ao agente que produz e coloca na REN a energia
eléctrica, mas que envolve todos os que com ele trabalham.
Num segundo plano, esta eficiência no sector reflecte-se na carteira dos consumidores. E
tal pode acontecer, seja pela própria compra de energia, seja pelo pagamento de impostos para
aplicação deste tipo de esquemas de suporte. Logo quanto maior a eficiência, menores serão os
custos de produção, e consequentemente menos pagará o consumidor.

1.3.9 Desenvolvimento Rural
O desenvolvimento das FER deve ser encarado como uma oportunidade. De facto, este
sector conhecerá grandes crescimentos nos próximos anos, e embora requerendo um investimento
inicial sob a forma destes esquemas de suporte, são vários os aspectos que podem ser aproveitados
pelos Estados.
Tomemos o exemplo do desenvolvimento industrial e em específico o projecto de Energia
das Ondas desenvolvido em conjunto pela ENERSIS e pela OPD. Embora ainda esteja num
estágio de competitividade baixo face ao preço da energia proveniente de combustíveis fosseis, o
seu desenvolvimento em Portugal tem um potencial de criação de 40.000 empregos, e alguns deles
sob forma de reconversão das pescas. Aqui fica bem patente que um projecto de FER pode trazer
grandes benefícios para zonas menos urbanizadas. Ou seja, aproveitar as oportunidades criadas
pelas renováveis para estimular o desenvolvimento de zonas rurais.
Outros exemplos deste mesmo fenómeno são as rendas pagas em Portugal pelos parques
eólicos ao respectivo concelho onde se encontram instalados ou ainda o caso recente da abertura de
uma central de painéis fotovoltaicos em pleno centro do Alentejo, em Serpa.

1.3.10 Fácil Aplicação ou Transição
Neste aspecto, pretende-se apenas que o sistema adoptado seja de simples aplicação, sem
interferências com o funcionamento do sector. Quanto mais fácil for a sua aplicação, melhor será o
seu desempenho, visto que minimiza todo o tipo de custos inerentes a grandes mudanças. Tal
aplica-se também quando se pretende alterar para um novo esquema de suporte – é de salutar que
não existam custos associados, e que a transição se faça de forma tranquila.
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1.4 ESQUEMAS DE SUPORTE EUROPEUS

Vimos anteriormente que a energia produzida a partir de FER ainda não está num patamar
competitivo quando comparada com os outros combustíveis. No entanto, também vimos que as
FER são o caminho a seguir, quer em termos de directivas comunitárias, quer em termos de
sustentabilidade do meio-ambiente.
Existe uma consciência por parte das pessoas em geral, que sentem que esta mudança deve
ser operada rapidamente. Porém, a grande maioria recusa-se a pagar mais voluntariamente pelo
simples motivo de ser “amigo do ambiente”. Esta ideia levou no passado a que se tentassem
desenvolver sistemas em que as pessoas decidiam por escolha própria pagar mais pela energia,
comprando energia proveniente de FER. É o caso da empresa Good Energy no Reino Unido, que
iniciou actividade em 1999 e acabou por ter boa aceitação, embora muito aquém do necessário para
o cumprimento das metas necessárias – tem hoje apenas 20.000 clientes. Actualmente, a EDP
pratica também um tarifário verde para os que voluntariamente optarem pela incorporação de FER
no seu consumo; todavia, até ao momento, apenas tiveram 700 adesões.
Como tal, todos os membros da EU tendem a recorrer a sistemas de suporte, tal como
acontece em Portugal, de forma a promover as FER. De seguida analisamos os principais esquemas
utilizados pelos Estados-Membros.

1.4.1 Subsídios ao Investimento
Este é o sistema utilizado como incentivo aos investidores um pouco por todo o Mundo.
Consiste simplesmente na comparticipação por parte do Estado em qualquer projecto que envolva
produção de energia a partir de FER. Tipicamente traduz-se por uma percentagem sobre o
montante total do investimento em causa, associado a uma determinada capacidade instalada.
Assim, centra-se no centro produtor; aplica-se para investimentos em centrais ou parques
renováveis.
Embora bastante simples, este tipo de sistemas têm alguns problemas. Desde logo, premeia
a potência instalada máxima, e nunca a potência fornecida à rede. Ora salta desde logo à vista que
não existe prémio pela eficiência, antes pelo contrário: independentemente da forma como estas
centrais renováveis são operadas, a comparticipação do Estado entra na conta bancária dos
investidores. Mas não se trata apenas de produção em si, como também da própria manutenção e
operação, que podem ser geridas sem qualquer interferência do apoio estatal.
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Por outro lado, este sistema dá azo a projectos muito duvidosos. Visto que o focus está na
capacidade instalada, instalam-se por vezes equipamentos de muito baixa qualidade, o que faz
aumentar o retorno do investimento no curto prazo, mas distorce a função do subsídio. Um
exemplo disso foram os inúmeros projectos eólicos implementados na Índia nos anos 90, e que em
nada modificaram a penetração de FER. Este esquema acabou por ser revisto pelo Governo, com a
adopção de medidas de controlo: passou a existir uma lista específica de fabricantes de
equipamento bem como requisitos mínimos para que este seja elegível, as localizações das centrais
passam a ser avaliadas pelo Governo, o produtor tem a obrigação de enviar periodicamente um
relatório de operações e é ainda exigida garantia aos fabricantes dos geradores. Como resultado, a
penetração de FER disparou ultimamente.
Num plano mais positivo, qualquer subsídio atrai desde logo os investidores, e quando
combinados com outros sistemas, os subsídios podem preencher algumas lacunas. Tomemos o
exemplo da implementação de parques eólicos: embora existam locais muito mais económicos para
a sua instalação, até por razões geográficas ou atmosféricas, a sua distribuição no território deverá
ser homogénea para evitar desigualdades e aproveitar toda a potencialidade do espaço. A título de
curiosidade, no Reino Unido, estão neste momento a ser atribuídos subsídios para os parques
eólicos offshore, muito mais caros mas também vantajosos para o país.

1.4.2 Tarifa Fixa

Este é porventura o sistema que foi adoptado por mais países da EU. Significa que os
operadores são pagos a um preço fixo, estipulado por fórmula pública, por cada kWh produzido e
entregue à rede. Frequentemente, esta fórmula incorpora parcelas variáveis e ambientais para ter em
conta as características do recurso utilizado e dar um prémio pela utilização de FER.
O sucesso de um sistema de tarifa fixa está directamente relacionado com o montante desta
tarifa. Nos mercados em que a tarifa eléctrica convencional é regulada e fixa, é simples determinar o
prémio pela utilização de FER. Mas nos mercados liberais, como é o caso da Nordpool, é difícil
prever o suporte e podem suceder distorções. No mercado citado, composto por Dinamarca,
Noruega, Suécia e Finlândia, o ano de 2004 foi um ano de seca, tal como em Portugal. Muito
dependente da produção hídrica, este mercado rapidamente conheceu grandes aumentos de preços
da energia eléctrica no mercado liberalizado. Paradoxalmente, os produtores de energia renovável
encontraram-se a receber menos do Governo do que o próprio mercado pagava pela energia. Este
episódio demonstra a fraqueza deste sistema.
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Ainda assim, a tarifa fixa é muito simples em termos de implementação, e permite um
planeamento financeiro bastante linear por parte dos investidores. Basta uma estimativa da
eficiência da central, para juntamente com a capacidade instalada determinar a receita gerada. Estes
apenas têm de se preocupar com o risco político associado a cada país, e que pode levar a uma
mudança do esquema de suporte, e consequentemente a uma mudança de planos. Ou seja, não
existe termo certo para estas tarifas fixas, e só depende da vontade de cada governo.
Este sistema foi amplamente utilizado em países como Alemanha, Áustria, Dinamarca,
Espanha, França, Grécia, Holanda, Luxemburgo e Portugal, sendo considerado o maior
responsável pelo aumento de energia eólica produzida. Naturalmente, são vários os casos de
sucesso, tal como no país vizinho, embora existam também verdadeiros falhanços, tal como na
Grécia. Aqui, o insucesso deve-se sobretudo ao tal risco político associado, e à incerteza quanto à
orientação escolhida pelo Governo.

1.4.3 Prémio Fixo
Este sistema representa uma variante da tarifa fixa. Porém, neste caso é pago um prémio
fixo para além do preço de mercado do kWh, ou seja, o produtor receberá o preço de transacção no
mercado do kWh mais um prémio por kWh. Em teoria, este seria o sistema mais justo, visto que
permitiria eliminar a vantagem competitiva dos combustíveis convencionais, desde que o prémio
corresponda efectivamente aos benefícios ambientais das FER, o que aumentaria a concorrência e
eliminaria a necessidade de recorrer à imposição de quotas.
Na prática, a realidade é bem mais complexa. Na temática das renováveis, penso que o
maior entrave será sempre a dificuldade em quantificar os efeitos nocivos para o ambiente do uso
de determinados combustíveis. Como já foi demonstrado por diversos estudos da CE, esta
estimativa é muito complicada de se fazer, acabando por ser uma mera aproximação (caso do
projecto Extern-E de 1994).
Do ponto de vista do investidor, este esquema acrescenta ao risco político acima
mencionado uma imprevisibilidade inerente às flutuações do preço da energia nos mercados
liberalizados, visto que as suas receitas se encontram indexadas ao preço de mercado do kWh.

Nos dois casos precedentes, foram descritos e analisados sistemas que se baseiam no
pagamento de um prémio, indexado ou não à tarifa da energia convencional: tarifa fixa e prémio
fixo. De seguida veremos esquemas de suporte assentes em quantidade fixa, em que o essencial
passa a ser a meta estabelecida pelos governos para a energia proveniente de FER.
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1.4.4 Sistema de Concurso
Neste caso, a quota para a energia proveniente de FER é previamente determinada pelos
governos. De seguida, são abertos concursos a que concorrem as empresas produtoras para a
produção de uma determinada potência proveniente de FER num determinado período de tempo.
A que apresentar uma melhor proposta será a vencedora, e ganhará o contrato recebendo o que
orçamentou em concurso.
Neste método, existem tal como em todos os outros alguns aspectos negativos. É
relativamente simples de estarmos numa situação de conluio, sobretudo em países de menor
dimensão. Senão vejamos: poucos serão os grupos ligados ao sector eléctrico com capacidade
financeira para realizar investimentos nas renováveis. Portanto não deverão ser muitos os
participantes nestes concursos de atribuição de licenças, e o cartel será um perigo iminente. Note-se
que neste caso, são os produtores que definem a sua própria remuneração em caso de vitória, o que
passará sempre alguma desconfiança para o público exterior.
Aliás, a interacção com o público em geral tende a ser um dos maiores problemas deste
esquema. Imaginando que as propostas dos produtores são feitas com o maior rigor, estes farão um
esforço para obter os melhores locais disponíveis para rentabilizar os seus investimentos, o que até
deverá ser considerado positivo do ponto de vista de eficiência. No entanto, esta busca pode levar a
um certo desordenamento do território com a consequente criação de uma opinião pública
negativa, prejudicial ao desenvolvimento das renováveis.
O último aspecto negativo prende-se com as questões temporais que passo a explicar –
qualquer tecnologia renovável tende a ficar mais barata com o seu desenvolvimento, sobretudo
devido ao efeito de escala. Ora um produtor que assuma um compromisso de produção num
período optará certamente por retardar ao máximo o seu investimento de forma a minimizar os
custos tecnológicos e assim obter maior rentabilidade.
Todavia, este sistema de concurso tem as suas vantagens. Se considerarmos que tudo
decorre normalmente, não será necessário que os vários governos adivinhem os custos de
desenvolvimento ou ambientais da produção com FER pois estes surgirão naturalmente nos
orçamentos apresentados em concurso. E para além disso, o vencedor do concurso assinará um
contrato de fornecimento com o governo, onde estão estipuladas potências e preços, que quase
elimina por completo o risco político já citado anteriormente. Este último ponto é fundamental
pois qualquer contrato com o Estado está protegido por lei, e não é vulnerável à alteração dos
governos.
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Um dos países que aplicou o sistema de concurso (“tendering system”) foi o Reino Unido
através do programa UK NFFO – Non-Fossil Fuel Obligation. Com efeito, a experiência não foi nada
positiva e acabou por denegrir a imagem deste esquema de apoio às renováveis. Os motivos que
levaram ao fracasso em parte já foram citados: a forte critica da opinião pública surgiu depois de
terem sido destruídas regiões de natureza virgem para construção de parques eólicos, mas
sobretudo porque não existia nenhum controlo do Estado na sequência de ter assinado contratos.
Ou seja, qualquer um se podia dar ao luxo de apresentar uma proposta com custos surrealistas e
ganhar o contrato, pois não havia acompanhamento para identificar se efectivamente o
investimento tinha sido feito ou não. Sucedeu que muitos acabaram por assinar contratos de
fornecimento que só eram executados alguns anos depois, em detrimento da população.
Todavia, ficou já provado que este sistema pode ser muito bom quando considerados
objectivos específicos; tomemos o exemplo da Dinamarca. Desde 2003 que este país, integrado na
Nordpool, orientou a sua política em matéria de renováveis para a construção de parques eólicos
offshore. Ora imaginamos facilmente que investimentos nesta área levantam alguns receios devido
aos investimentos necessários e ao sobrecusto da operação offshore, e como tal, devem ser os
próprios investidores a explicitar quais os custos envolvidos num projecto destes. A aplicação do
sistema de leilão teve sucesso neste caso, e permitiu logo nos anos seguintes a atribuição de licenças
para a construção de várias centenas de MW de eólica offshore.

1.4.5 Certificados Verdes
Embora tenha algumas semelhanças com o sistema de leilão, o esquema de certificados
verdes funciona de forma distinta. Neste caso, o governo começa por estabelecer uma percentagem
mínima que fornecedores ou consumidores deverão fornecer ou consumir respectivamente de
energia renovável. Assim, aqueles que são obrigados terão de apresentar numa data especifica o
comprovativo como forneceram ou consumiram energia renovável – este comprovativo é
composto por certificados verdes.
O mercado de certificados verdes funciona da seguinte forma: os certificados são
atribuídos aos que operam centrais renováveis e podem ser transaccionados independentemente da
energia correspondente. Como tal, produtores de energia convencional adquirem no mercado
certificados correspondentes à percentagem imposta pelo governo (no caso da imposição estar do
lado do produtor), levando a que o preço do certificado traduza a diferença de custo de produção
de energia convencional face a FER.
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Como se trata de um mercado, este rege-se pela lei da procura e da oferta. Assim, é
previsível que possam suceder dois tipos de sentimento:
-

Se a procura de certificados exceder a oferta, o valor destes subirá. Esta subida
terá lugar até um investidor decidir que passa a ser rentável fazer um
investimento numa central renovável, passando a ser detentor de um lote de
certificados verdes transaccionáveis.

-

Se a procura de certificados for inferior à oferta, o seu valor tenderá a descer.
Este panorama leva a que não existam investimentos em novas centrais.

Contudo, o problema deste mercado é o de que a procura e a oferta são estáticas no curto
prazo, o que cria uma situação em que raramente a procura e a oferta se cruzam, estando por isso
os preços próximos dos extremos (caso existam patamares mínimos e máximos).

Ora tal como em qualquer mercado, existe um nível de risco. E o risco tende
invariavelmente para o lado do investidor. Aqui, um agente que tenha uma central de produção
eléctrica a partir de FER não só terá de controlar os preços da energia, como os preços dos
certificados, e incorre nos riscos inerentes aos dois mercados. Surge então novamente a questão da
confiança do investidor, e da incerteza quanto à projecção das suas receitas.
Por outro lado, e ainda mais problemático, é o facto de um certificado ser válido para
qualquer tipo de tecnologia renovável, ou seja assumindo que as tecnologias renováveis estão já
todas num estado maduro – o que é totalmente errado. Este esquema de incentivo só será benéfico
para as tecnologias mais baratas, e nunca incentivará aquelas que ainda estão em desenvolvimento.
Ficamos portanto com uma perversão: as tecnologias maduras já não deveriam receber subsídios,
mas sim aquelas que estão a ser testadas.
Na sequência do falhanço do sistema UK NFFO já abordado, o Reino Unido implantou
um sistema deste género em Abril de 2002. A quota estabelecida pelo regulador energético, a
OFGEM- The Office of Gas and Electricity Markets, é de 7,9% da energia fornecida aos consumidores
proveniente de FER em 2007/2008, sendo que os objectivos apontam para 10,4% em 2010/2011.
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1.4.6 Redução de Taxas
Para além das estratégias de promoção que já vimos, existe um outro tipo de sistema que
actua de forma mais indirecta – ou seja, não dando nenhum prémio pela FER, acaba por reduzir os
impostos daqueles que as usam. Assim, são concedidos benefícios aos consumidores, tipicamente
pela redução de IVA – Imposto sobre Valor Acrescentado ou ainda deduções à colecta do IRS –
Imposto sobre Rendimento Singular. Naturalmente este esquema não funciona per si quando o
objectivo é atingir determinadas metas, mas pode ser um complemento.
Neste caso, o incentivo incide mais em pequenas aquisições por parte dos consumidores,
tais como a utilização doméstica de colectores solares para produção de energia térmica, do que na
criação de grandes projectos de geração ligados às FER. Como tal, este tipo de incentivos são
importantes quando se trata de fomentar a maior utilização de FER logo desde cada lar, embora
não tenham impacto significativo na penetração de FER no panorama eléctrico.
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1.5 SITUAÇÃO EUROPEIA
Na Tabela 2 resumem-se as políticas da EU-15 no que respeita a promoção do uso de
energia a partir de FER actualmente. Como se pode ver, a grande maioria opta por um sistema de
tarifa fixa, por vezes complementado com subsídios.
ESQUEMA
DE SUPORTE
ALEMANHA

• Tarifa fixa

AUSTRIA

• Tarifa fixa
• Subsídios

BÉLGICA

• Certificados verdes

DINAMARCA

• Prémio fixo
• Concurso
•
•
•
•
•
•
•
•

ESPANHA
FINLÂNDIA
FRANÇA

Tarifa fixa
Prémio fixo
Subsídios
Redução de taxas
Subsídios
Redução de taxas
Tarifa fixa
Concurso

• Tarifa fixa
• Subsídios

GRÉCIA

• Tarifa fixa
• Redução de taxas

HOLANDA

• Tarifa fixa

IRLANDA

• Certificados verdes
• Subsídios

ITÁLIA
LUXEMBURGO
PORTUGAL

•
•
•
•
•

Tarifa fixa
Subsídios
Tarifa fixa
Subsídios
Redução de taxas

REINO-UNIDO

• Certificados verdes

SUÉCIA

• Certificados verdes
• Subsídios

DETALHE
Definida pelo German Renewable Energy Act
de 2004 que garante durante 10 anos a tarifa.
Definida pelo Green Electricity Act em 2002 e
garante o pagamento durante 13 anos. Subsídio
até 30% dos custos elegíveis.
Patamar mínimo de preço definido no The
Royal Decree em julho de 2002. Especial
enfoque nas regiões de Wallonia e Flandres.
Prémio definido pelo Act on Payment for
Green Electricity até 20 anos no caso da eólica.
Concurso para desenvolvimento offshore.
Decreto 436/2004: produtor pode optar por um
dos dois sistemas de pagamento da energia. Os
subsídios são definidos pelo Plan de Fomento
de las Energías Renovables.
Até 40% no caso de projectos eólicos e até 30%
no caso de outras FER.
Tarifa fixa para centrais <12MW e concurso
para centrais >12MW (duração até 20 anos).
Tarifa assegurada durante 10 anos. Até 50% de
subsídio dependendo do tipo de FER (lei
2601/98 e programa EPAN/CSF III).
Taxas garantidas até 10 anos.
No seguimento de vários anos de sistema de
concurso, com os últimos contratos realizados
em 2004.
Quota de 2% a subir anualmente 0,35% até
2007. Subsídios para área fotovoltaíca através
do programa Roof-Top.
Tarifa assegurada 10 anos, excepto no caso da
fotovoltaíca, que é por 20 anos.
Decreto-Lei nº225/2007, subsídios até 40% de
qualquer investimento elegível.
Quota de 7,9% estabelecida pela OFGEM para
produtores, com objectivo de 10,4% previsto
em 2010/2011.
Quota imposta aos consumidores de consumo
de energia de FER, subsídios no caso de
projectos de energia eólica.

Tabela 2 - Sistemas de Promoção das FER na EU-15
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Quanto aos membros mais recentes da EU, seguem a mesma tendência, com a tarifa fixa a
ser o método mais utilizado – a Tabela 3 mostra o panorama para os países da EU-12.
ESQUEMA
DE SUPORTE
• Certificados verdes

BULGÁRIA

• Subsídios

CHIPRE
ESLOVÁQUIA

• Tarifa fixa
• Redução de taxas

ESLOVÉNIA

• Tarifa fixa

ESTÓNIA

• Tarifa fixa

HUNGRIA

• Tarifa fixa

LETÓNIA

• Tarifa fixa

LITUANIA

• Tarifa fixa
• Redução de taxas
• Certificados verdes
• Redução de taxas

MALTA
POLÓNIA
RÉPUBLICA CHECA

• Tarifa fixa

ROMÉNIA

• Tarifa fixa
• Subsídios

DETALHE
Sistema recente, com prémios baixos aos
produtores embora com expectativa de
aumento de FER.
Em aplicação desde Fevereiro de 2004, são
provenientes de uma taxa sobre o preço da
energia. Período muito curto: 3 anos.
Suporte muito baixo para além de grande
incerteza quanto à sua continuidade temporal.
Sistema suportado por contratos a longo prazo
para maior segurança do investidor.
O esquema de suporte cessa em 2015, pelo que
aliado a um baixo prémio, elimina a vontade de
novos investimentos.
Desde Janeiro de 2003, embora sem
diferenciação de tecnologias e com baixo
prémio: pouca penetração de FER.
Muitas mudanças nos esquemas de promoção
levam a insegurança dos investidores.
Programa apenas para empresas sediadas no
país, embora com bons prémios. Posição
competitiva das renováveis melhorada com
encerramento até 2010 da central nuclear.
Pouco empenho no uso de FER.
Pouco empenho do governo. Prémios
insignificantes.
Incerteza temporal, bem como baixo prémio
são um fraco incentivo ao investimento.
Cativante em certos casos de energia eólica,
vontade governamental de criar mais incentivos.

Tabela 3 - Sistemas de Promoção das FER na EU-12
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1.6 SITUAÇÃO NOS EUA
A política energética seguida pelos EUA foi estabelecida no Energy Policy Act de 2005
(EPACT). Este documento foi ratificado em Agosto desse ano por George Bush com o intuito de
promover um panorama energético mais estável para o país. Como tal, as energias alternativas são
alvo de atenções particulares, nomeadamente com a aplicação de redução de taxas e sistemas de
promoção de renováveis.
Neste campo, as atenções vão para o programa Renewables Portfolio Standard (RPS) que já
havia sido implementado anteriormente, embora tenha sido alvo de revisão. Este sistema é o grande
responsável pelos últimos desenvolvimentos em termos de renováveis nos EUA: actuando
directamente junto dos produtores e fornecedores de energia, impõe quotas mínimas de renováveis
na energia recebida pelos consumidores. Muitas vezes, este programa é implementado através do
uso de certificados que comprovam a origem verde da energia.
O RPS é um programa de âmbito nacional, embora seja aplicado de forma diferente em
cada estado. O exemplo mais flagrante prende-se com as metas estabelecidas por cada um, que
variam substancialmente em função do local. A Figura 3 sintetiza os principais RPS já
implementados, bem como o valor indicativo da meta imposta para FER.

Figura 3 - Metas do RPS em cada Estado
(fonte: North Carolina Solar Center)
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Se considerarmos todo o território dos EUA, as FER pesaram em 2005 apenas 8,8% de
toda a geração, embora sem a grande hídrica este valor desca substancialmente para 2,3%.
De todos os Estados, merece especial destaque o da Califórnia. Este Estado tornou-se uma
referência incontornável no panorama das FER. Com efeito, este é o Estado mais populoso dos
EUA com cerca de 35 milhões de habitantes, e as políticas de incentivo às FER datam de 1976.
Desde então, foram numerosos os programas estatais, muitas vezes sobrepostos aos federais, com
o objectivo de fomentar sobretudo a energia solar e a energia eólica.
Os resultados estão hoje à vista: excluindo a grande hídrica, a Califórnia abasteceu em 2006
10,9% do seu consumo de energia eléctrica a partir de FER, e se considerarmos toda a hídrica,
então este valor sobe para 29,9%. Este valor é fantástico quando comparado com a maioria dos
Estados norte-americanos, sobretudo se tivermos em atenção a sua densidade populacional.

FONTE

CONSUMO (GWh)

PESO RELATIVO

Carvão

46.235

15,7%

Grande Hidrica

56.039

19,0%

Gás Natural

122.226

41,5%

Nuclear

38.150

12,9%

Renováveis

32.215

10,9%

Biomassa

6.285

2,1%

Geotermal

13.708

4,7%

Pequena Hídrica

6.236

2,1%

616

0,2%

5.370

1,8%

294.865

100%

Solar
Eólica

Total

Tabela 4 - Peso de cada Tecnologia no Consumo de Energia no Estado da California
(fonte: California Energy Comission)

Este é apontado actualmente como o modelo a seguir nos EUA. O seu RPS foi adoptado
em 2002, e desde então levou a que muitos outros lhe seguissem o exemplo.
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2. FER EM PORTUGAL

No seguimento do enquadramento realizado na Introdução desta tese, vamos analisar
detalhadamente os sistemas de apoio às FER em Portugal. Este será o ponto de partida para uma
reflexão profunda sobre a eficiência destes, e a indicação de eventuais sugestões para a sua
melhoria. Note-se que não será considerada a microgeração por sair do âmbito desta tese. Procurase medir a eficiência da remuneração das FER, e como tal, centraremos o nosso estudo no
pagamento ao produtor e nas garantias que lhe são dadas.
Antes de mais, faremos a análise dos recursos renováveis disponíveis no país. Depois
vamos identificar qual a legislação vigente e focar detalhadamente a fórmula que determina a
remuneração ao produtor.

2.1 O RECURSO

O estudo da eficiência dos sistemas de suporte às FER deve ser precedido de uma breve
análise respeitante o recurso existente. Portugal insere-se na faixa Oeste do Continente Europeu, o
que lhe confere enorme potencialidade em termos de recurso disponível. Veremos de seguida com
maior detalhe os vários tipos de recurso que podemos encontrar em abundância no País, e que
servem à produção de energia eléctrica:
- Ondas para aproveitamento sob forma de energia das ondas;
- Sol para aproveitamento sob forma de energia solar fotovoltaica;
- Vento para aproveitamento sob forma de energia eólica;
- Biomassa para aproveitamento sob forma de energia térmica.

32

É de salientar que a grande hídrica representa a maioria da produção a partir de FER em
Portugal. Em Abril de 2007 contabilizavam-se 4.234 MW instalados distribuídos da seguinte forma:

POTÊNCIA INSTALADA (MW)
ALBUFEIRA

2.421

Lima

623

Cávado

665

Douro

214

Mondego

303

Tejo

357

Guadiana

259

FIO DE ÁGUA

1.813

Lima

42

Douro

1.557

Tejo

214

Tabela 5 - Potência Hídrica Instalada em Portugal (fonte: DGGE)

2.1.1 As Ondas

Os cerca de 1200 km de costa que Portugal tem, 750 km dos quais na fachada atlântica,
tornam este recurso muito abundante em Portugal. As ondas são geradas pela incidência dos ventos
na superfície dos oceanos; o mais interessante é que a energia gerada, sobretudo em alto-mar, pode
percorrer distâncias muito vastas sem perdas significativas.
Para além disso, verifica-se que onde temos profundidades superiores a 50 m, toda a
energia disponível na água dos oceanos se encontra à superfície, o que permite proceder mais
facilmente ao seu aproveitamento. Assim, a energia presente nas ondas é muito concentrada, o que
é reforçado pelas reduzidas variações horárias face a outras fontes renováveis.
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Em termos europeus, pelas suas localizações face ao Oceano Atlântico, os países com
maior potencial energético nas ondas são Portugal, Espanha, França, Reino-Unido, Irlanda e
Dinamarca. Na Figura 4 podemos observar um mapa com os valores médios de energia por metro
de frente de onda nas várias costas europeias.

Figura 4 - Recurso Médio Disponível em MW/km na Costa Europeia (fonte: OPD)

Entre as zonas de costa portuguesa, aquelas que melhores condições oferecem pela sua
condição geográfica e pela sua morfologia são a Póvoa de Varzim, a Figueira da Foz e a
Estremadura. Acresce que têm boas condições técnicas para a instalação de centrais.

De facto, a população portuguesa encontra-se maioritariamente junto à costa, pelo que as
grandes infra-estruturas estão próximas da água e acessíveis em termos de pontos de ligação. Para
além desta vantagem, o fundo junto à costa também se mostra muito favorável, visto que podemos
encontrar grandes profundidades, onde a energia à superfície atinge valores mais elevados, perto do
litoral. Por fim, Portugal encontra-se bem posicionado em termos de parcerias tecnológicas com
empresas estrangeiras tendo em vista a criação de um pólo industrial nacional para produção de
equipamentos para o sector.
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Adoptando estimativas bastante calculistas, pensa-se que Portugal poderá ter um potencial
de 10 TWh/ano, o que seria suficiente para satisfazer 20% do consumo energético do país. Assim
sendo, a Figura 5 apresenta dois mapas: no da esquerda pode observar-se as características da costa
e no da direita ficam as localizações com maior potencial para concessão de centrais de energia de
ondas.

Figura 5 - Mapa do Potencial para a Energia das Ondas em Portugal (fonte: INETI)
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Ou seja, traduzindo em números, e tendo em atenção as reservas que devem ser
acauteladas para pesca, navegação ou ambiente obtemos os corredores atribuíveis assinalados na
Tabela 6 (um quinto destas faixas deverá ser uma margem suficiente para a navegação local).

ZONA

1

LOCALIZAÇÃO
COMPRIMENTO
1. ZONAS PRIORITÁRIAS
(sem interferências)
Entre Caminha e Viana do Castelo
8 km

PROFUNDIDADE

50 m

2

Entre Viana e Póvoa de Varzim

38 km

50 m

3

Entre Aveiro e Figueira da Foz

24 km

50 m

4

Entre Figueira da Foz e Nazaré

46 km

50 m

5

Entre Nazaré e Peniche

22 km

50 m

6

Entre Peniche e Cascais

71 km

50 m

7

Entre Sesimbra e Sines
28 km
2. ZONAS DE SEGUNDA PRIORIDADE
(possíveis interferências com pesca de arrasto)
Entre Douro e Aveiro
16 km
3. ZONAS DE SGUNDA FASE
(eventuais dificuldades de ligação à REN)
Entre Sines e Sagres
82 km

8

9

60 – 80 m

50 m

60 – 80 m

Tabela 6 - Zonas de Concessão em Portugal (fonte: Wave Energy Center)

Actualmente, encontra-se a ser instalada a primeira central nacional de ondas – fica situada
ao largo da Aguçadoura, a Norte da Póvoa de Varzim. Trata-se do Pelamis, nome pelo qual é
conhecido o projecto, e tem uma capacidade instalada de 2,25 MW, sendo suficiente para alimentar
electricamente 2.000 habitações. A promotora deste projecto é a Enersis.
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2.1.2 Sol

O sol é sem dúvida a nossa fonte de energia principal. É este elemento que permite a
existência de vida na Terra, através do aquecimento que produz, e à nossa escala, podemos
considerar que se trata de uma fonte inesgotável.
É na fotosfera solar que se cria a energia: a fusão dos núcleos dos átomos de hidrogénio,
que se convertem em hélio, produz energia que é radiada para o espaço sob forma de energia
electromagnética a uma velocidade de 300.000km/s. Depois de atravessar a atmosfera, e num dia de
sol limpo, a energia radiada atinge a superfície terrestre com uma potência de 1000W/m2.
A radiação que atinge a superfície está dividida em três tipos:
-

As directas, que atingem como o nome diz directamente a superfície;

-

As difusas, que são desviadas no seu percurso até à superfície;

-

As reflectidas, que são provenientes do reflexo no solo e noutros objectos.
Esta combinação concede ao Sol um potencial fantástico. Embora seja uma fonte muito

dispersa, pensa-se que a quantidade de energia emitida ronde os 1,5.1018kWh, o que seria
largamente superior às necessidades humanas. No entanto, essa mesma dispersão leva a que sejam
necessárias vastas áreas para aproveitar todo o potencial.
O lado positivo desse aspecto é que a energia do sol é equitativamente distribuída, pelo que
mesmo em zonas mais pobres em fontes de energia ou mesmo mais inacessíveis, pode ser
aproveitado o potencial. Tome-se o exemplo de Portugal; o Alentejo tem várias planícies muito
áridas e que devido à incidência solar, são perfeitas para o aproveitamento fotovoltaico. O nosso
país tem aliás um bom potencial devido à sua exposição solar, que pode atingir as 3000h/ano,
quando noutros países do centro da Europa ronda as 1500h/ano.

No que toca a produção de energia eléctrica, a energia solar pode ser utilizada para
obtenção de elevadas temperaturas e consequente produção de vapor de H2O. Este vapor passa
depois por uma turbina que acoplada a um gerador permite a obtenção de electricidade.
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Figura 6 - Radiação Solar em Portugal (fonte: IMT)

Como se pode ver na Figura 6, Portugal encontra-se entre os países com maior potencial
de utilização de energia solar. Recurso não falta, e variados projectos estão já em marcha para o seu
aproveitamento – o grupo espanhol Acciona está neste momento a construir em Moura a maior
central fotovoltaica do mundo, com uma capacidade instalada de 62 MW. Estima-se que esteja
concluída em 2010, e que possa produzir cerca de 91 milhões de kWh por ano.
Já no activo encontra-se a central solar de Serpa, segunda maior do Mundo, que conta com
uma capacidade instalada de 11 MW. Este projecto resulta de uma parceria entre General Electric,
PowerLight e Catavento e é composto por 52.300 painéis solares que fornecem energia até 8.000
pessoas. Segundo dados dos promotores, evita 19.000 toneladas de CO2 por ano.

2.1.3 Vento

O vento resulta das desigualdades de temperaturas que encontramos na Terra, associadas
ao seu movimento de rotação e ao tipo de solos. Uma vez mais, Portugal encontra-se numa
localização privilegiada no que toca ao vento: a sua fachada litoral, juntamente com a morfologia do
terreno proporciona um bom potencial de vento, sobretudo no caso das suas serras.
É de salientar que a regularidade do recurso é difícil de prever, embora seja fundamental
para a determinação das receitas e custos de um projecto de geração eólico. Aliás, segundo a Tese
“Base de Dados do Potencial Energético do Vento em Portugal” por Teresa Esteves, apenas zonas
onde a velocidade do vento supere a média de 4,2 m/s devem ser consideradas viáveis (este estudo
foi realizado com base numa modelação em computador do vento no território nacional).
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Assim, é fundamental determinar qual o potencial energético em termos de vento das
várias regiões do país, para saber posteriormente qual a posição da geração eléctrica no país face ao
potencial. A Figura 7 apresenta os resultados de uma modelação computorizada.

Figura 7 - Mapa do Vento em Portugal
(fonte: “Base de Dados do Potencial Energético do Vento em Portugal – Metodologia e
Desenvolvimento, Teresa Esteves”)

Neste mesmo estudo, foi definido que tendo como base uma utilização de 2.100 h/ano dos
geradores, o potencial total nacional rondaria os 4.850 MW. Ora em Abril de 2007, segundo a
DGGE – Direcção Geral de Geologia e Energia, a capacidade instalada eólica quedou-se pelos
1.839 MW, divididos por 143 parques, o que deixa um potencial bem considerável por explorar. Os
distritos com maior potência instalada estão resumidos na Tabela 7.
DISTRITO
POTÊNCIA INSTALADA (MW)
Viseu
355
Coimbra
227
Lisboa
184
Castelo Branco
180
Vila Real
169
Santarém
150
Leiria
146
Braga
121
Tabela 7 – Potência Instalada por Distrito (fonte: DGGE)
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São as turbinas eólicas que permitem utilizar todo este potencial: aqui se dá a conversão de
energia mecânica formada pela passagem do vento nas pás da turbina em energia eléctrica. Existem
dois tipos de geradores ou turbinas; de eixo vertical e de eixo horizontal. Note-se que Portugal tem
uma indústria muito desenvolvida neste capítulo, e conta com alguns dos maiores produtores
mundiais de geradores eólicos – é o caso da Martifer, que aliada aos indianos da Suzlon e à recente
aquisição da alemã RePower fica entre as três maiores empresas do mundo no sector.

2.1.4 Biomassa

A biomassa é matéria orgânica de origem animal ou vegetal proveniente de várias origens:
produtos florestais, produtos agrícolas, resíduos de instalações agro-pecuárias, resíduos agroalimentares, resíduos sólidos urbanos entre outros. A biomassa pode ser utilizada como fonte de
energia para produção de calor, e consequentemente para produção de energia eléctrica.
Este recurso tem a particularidade de ser proveniente de formas tão diversas como as que
foram citadas, o que levanta a questão da logística associada à recolha. Vejamos alguns exemplos:
no caso dos RSU, os resíduos têm de ser recolhidos em cada residência/prédio e ser depositados
numa central de tratamento; no caso dos resíduos florestais, a muito baixa densidade destes faz com
que o preço do transporte seja absurdo quando comparado com o valor de mercado dos resíduos.
Em termos de potencial existente, é muito elevado. Com efeito, as florestas são o exemplo
mais flagrante – a sua limpeza e aproveitamento sob a forma de aparas de madeira levaria a uma
redução paralela do número de incêndios que todos os anos assolam o país; depois, em termos
agrícolas, o país tem um enorme potencial pela quantidade de explorações que se mantém sem
cuidados ambientais e que padecem de uma rápida reconversão; ainda em termos de RSU, é
estimado que cada cidadão produz cerca de 25kg de lixo por dia, dos quais 20% de matéria
orgânica.
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Segundo a agência europeia para o ambiente - EEA, estas são aliás as fontes que terão
maior importância em termos de biomassa na Europa dos 25, e que a médio prazo deverão ser
focadas para aproveitamento energético. O potencial a longo prazo é apresentado na Figura 8.

Figura 8 - Potencial da EU em Biomassa em MtOE (fonte: EEA)

Por outro lado, se focarmos o potencial de cada país, a Tabela 8 apresenta as estimativas
para cada país da EU.

Tabela 8 - Detalhe do Potencial em Biomassa por País em MtOE (fonte: EEA)

Em termos de aproveitamento actual, podemos dar dois exemplos de sucesso: no caso dos
RSU, a unidade da Valorsul em São João da Talha, nos arredores de Lisboa, produz electricidade
suficiente para abastecer 70.000 habitantes; no ramo das florestas, foi aberta uma central de
biomassa em Mortágua da EDP com potência de 10MW, tendo já sido seleccionadas mais 10 zonas
pelo Ministério da Agricultura com potencial de concessão (entre Santarém e Porto).
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2.2 POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL

2.2.1 Orientações Gerais
O governo português está determinado a reduzir a forte dependência energética do país
face ao exterior, sobretudo no que diz respeito aos combustíveis fosseis. Pretende ainda aumentar a
eficiência energética, diminuindo assim as emissões de CO2, e atingir deste modo as metas
estabelecidas. Neste sentido, foi aprovada a Estratégia Nacional para a Energia a 24 de Outubro de
2005, com a Resolução do Conselho de Ministros nº169/2005.
Neste documento, manifesta-se a preocupação do governo na promoção de uma
articulação estreita entre as políticas energéticas e ambientais, para a obtenção de um
desenvolvimento sustentável. Ficam assim definidos três objectivos para esta estratégia:
-

Garantir a segurança do abastecimento de energia, actuando sobretudo na redução
da exposição face ao preço dos fosseis importados sistematicamente do exterior;

-

Estimular a concorrência, de forma a minimizar os custos para os consumidores e
a promover a eficiência de produção entre os vários agentes de mercado;

-

Obter uma adequação ambiental de todo o sector energético, diminuindo para isso
as emissões de CO2 e todos os outros impactes da produção de energia.

Como podemos ver, existe uma forte preocupação dos responsáveis com o actual estado
de dependência energética de Portugal. De facto, esta situação provoca uma certa instabilidade e
incerteza na aquisição de fontes primárias fósseis: por um lado, o gás natural encontra-se indexado
ao petróleo; por outro lado, o carvão fica mais caro devido à escassez da oferta perante uma
explosão da procura por parte de potências emergentes como a China. A aposta deve portanto ser
feita nas energias renováveis para diminuir esta exposição e minimizar o risco face ao exterior.
Ainda nesta matéria, a redução nas emissões de CO2 apenas pode ser conseguida apostando
na promoção dos recursos endógenos do país, visto que a produção a partir de carvão, gás ou fuel é
a principal responsável. Também neste aspecto, são novamente focadas as externalidades negativas
que devem ser transpostas para o preço final, bem como as externalidades positivas das renováveis,
que devem ser transferidas para os seus promotores sob forma de incentivo. Assim se pretende
obter maior competitividade.
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Com os objectivos acima descritos, não é pois de estranhar que existam na Estratégia
Nacional para a Energia alguns eixos que merecem ser focados no âmbito desta tese:
-

Reforço das energias renováveis, para obtenção da segurança do abastecimento
acima referida, mas também para redução da poluição por parte do sistema
produtor.

Acresce

a

oportunidade

em

termos

socioeconómicos,

pelo

desenvolvimento de todo um sector com grande potencial para o país.
-

Reorganização da fiscalidade e dos sistemas de incentivos do sistema energético,
para que estes traduzam na realidade o valor das emissões CO2 evitadas.

2.2.2 Metas Estabelecidas
O valor mais significativo estabelecido como meta é o da obtenção de 45% do consumo
total de energia a partir de FER em 2010, na sequência da directiva 2001/77/CE já citada e da
política energética ambiciosa do Governo. Esta meta exige o esforço de todos os portugueses:
embora já tenha sido alcançada em anos anteriores (1997), está muito dependente do índice de
pluviosidade e da respectiva produção hídrica.
Ora, o clima português tem alternado anos chuvosos com outros de seca, e portanto é
necessária uma aposta em todas as renováveis para não depender da hídrica. No entanto, aqui
também a capacidade deverá ser optimizada, antecipando os reforços de capacidade previstos e
estabelecendo como meta os 5.575 MW de capacidade hídrica em 2010.

Ficam em baixo os objectivos traçados para os recursos antes definidos:
• Ondas: aumentar a capacidade instalada em 200 MW, incidindo numa zona piloto
com 250 MW em testes de desenvolvimento e forte potencial.
• Vento: nova meta para 2012 – 5.100 MW de energia eólica e apoio ao
desenvolvimento de um cluster tecnológico no sector.
• Sol: garantir o cumprimento dos compromissos estabelecidos (1 milhão de m2 de
colectores em 2010) e assegurar a construção da maior central solar do Mundo.
• Biomassa: obter uma capacidade instalada de 250 MW em 2010, centrando a
aposta no aproveitamento florestal (e respectivo combate a incêndios).
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2.2.3 Penetração Actual das FER

No final do mês de Abril de 2007, Portugal tinha 7.123 MW de capacidade instalada para
produção de energia eléctrica a partir de FER. A energia eólica é a maior responsável, excluindo
claro a hídrica – em Março de 2007, existiam cerca de 1035 aerogeradores que totalizavam uma
capacidade próxima de 1.850 MW.
No ano transacto, segundo dados do Ministério da Economia, Portugal atingiu uma
percentagem de 35,5% de FER na produção de energia eléctrica. Embora seja um valor elevado
entre os restantes membros da EU, certo é que face a 1998 este valor decresceu cerca de 8%. Esta é
uma percentagem que considera a produção hídrica já corrigida pelo índice de humidade face ao do
ano de referência, 1997, e como tal, traduz com precisão a evolução face à meta estabelecida em
termos de FER.
A Figura 9 apresenta um gráfico com a evolução da produção de energia eléctrica a partir
de FER durante os últimos nove anos, em TWh, sendo que para 2007 se tratam de estimativas.

Figura 9 - Produção de Energia a partir de FER em Portugal (fonte: DGGE)

A instabilidade da energia total produzida prende-se essencialmente com a produção
hídrica. Com efeito, o clima cada vez mais instável torna imprevisível a produção a partir de FER: é
necessário promover a aposta na diversificação de tecnologias. Note-se por exemplo que a energia
solar tem um peso insignificante e que a biomassa tem enorme potencial por desenvolver.
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2.3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.3.1 Decreto-Lei nº189/88
A atenção particular atribuída à remuneração das energias renováveis em Portugal data de
1988, ano em que foi publicado na Constituição da República o primeiro decreto-lei que atribuía
um regime especial ao pagamento da energia proveniente de fontes renováveis. Trata-se do
decreto-lei nº189/88, de 27 de Maio, que reconhecia a importância da utilização de FER. Este
decreto tem por base a maior importância atribuída aos pequenos produtores, sobretudo no caso da
mini-hídrica. De facto, após os processos de nacionalizações de 1975, impunham-se medidas para
fomentar a geração particular de energia eléctrica. Relembre-se que os pequenos produtores se
viram com remunerações irrisórias e que limitavam a rentabilidade dos investimentos feitos
anteriormente, embora se tratasse sobretudo de projectos hídricos.

2.3.2 Decreto-Lei nº168/99

Mais tarde, a 18 de Maio de 1999, viria a ser publicado um outro decreto, no seguimento
do já citado decreto-lei nº189/88, que esse sim definiu um padrão para o sector das FER: trata-se
do decreto-lei nº168/99. Este documento tinha como principal objectivo promover a utilização dos
recursos renováveis e estreitar a relação entre política energética e ambiental.
Este decreto tinha por fundamento dois aspectos bem claros:
-

A criação de um mercado interno de electricidade, com a respectiva liberalização, o que
impunha a modernização do sector energético em todas as sua vertentes;

-

A preocupação com a defesa do ambiente a nível mundial, que se traduzia em Portugal
pelos compromissos estabelecidos na Convenção Quadro das Nações Unidas para as
Alterações Climáticas e pelo Protocolo de Quioto.
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Em termos remuneratórios, neste decreto, foi introduzida uma fórmula para determinar o
preço de cada kWh produzido a partir de FER, segundo a qual deve ser facturada a energia pelo
produtor. Este pagamento deve ser independente dos preços de energia convencional:

VRDm = KMHOm × [PF (VRD )m + PV (VRD )m + PA(VRD )m ]×

IPC m −1
1
×
IPC ref 1 − LEV

Na fórmula acima, temos os seguintes elementos:
- VRDm é a remuneração aplicável a centrais renováveis, no mês m;
- KMHOm é um coeficiente facultativo, que modula os valores de PF(VRD)m, de PV(VRD)m e de
PA(VRD)m em função do posto horário em que a energia tenha sido fornecida;
- PF(VRD)m é a parcela fixa da remuneração aplicável a centrais renováveis;
- PV(VRD)m é a parcela variável da remuneração aplicável a centrais renováveis;
- PA(VRD)m é a parcela ambiental da remuneração aplicável a centrais renováveis;
- IPCm-1 é o índice de preço no consumidor, sem habitação, no continente, referente ao mês m-1;
- IPCref é o índice de preços no consumidor, sem habitação, no continente, referente ao mês de
início de actividade da central;
- LEV representa as perdas, nas redes de transporte e distribuição, evitadas pela central
renovável.

Quanto à determinação destes parâmetros, veremos em detalhe mais à frente como se pode
realizar, por se tratar de um tema central no âmbito desta tese.
É importante salientar que a remuneração estabelecida por este decreto procura premiar o
investidor da central renovável através da compensação pelos custos evitados pela construção de
uma outra central térmica, e todos os seus custos associados, como por exemplo operação,
manutenção ou ainda compra de matéria-prima. Claro que também integra um prémio pelo
benefício ambiental da utilização de recursos endógenos face aos fósseis.
Um outro aspecto é o de que os investidores sabiam à partida o prazo pelo qual receberiam
esta remuneração por cada kWh, visto que era garantido o pagamento por parte do estado, durante
o período estipulado de licença: “Os produtores de energia eléctrica abrangidos no âmbito do
presente diploma gozam de uma obrigação de compra, pela rede pública, da energia produzida
durante o prazo de vigência das licenças previstas no presente diploma” Ou seja, ficava reduzido o
risco para quem investia.
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2.3.3 Decreto-Lei nº339-C/2001
O diploma de 29 de Dezembro de 2001 veio reforçar a instrumentação do governo para
atingir a sua política no panorama energético: reduzir a nossa dependência face ao exterior. Trata-se
de um documento que apenas define algumas alterações ao decreto-lei nº168/99 citado acima,
embora em termos práticos seja fundamental para o fomento das FER.
De facto, o Estado reconheceu neste documento o fraco apoio que tinha vindo a prestar
até então às renováveis, e assume uma aposta na diferenciação do apoio consoante a tecnologia em
questão. Aqui reside um aspecto fundamental: a aposta nas tecnologias com maior potencial para o
país. No documento, são dados os exemplos da energia das ondas ou da energia solar fotovoltaica,
que embora num estado embrionário, já apresentavam indícios de vir a ser activos estratégicos a
longo prazo para Portugal.
Neste âmbito, a remuneração da energia proveniente de FER sofria uma pequena alteração
– a incorporação na fórmula vista anteriormente de um coeficiente adimensional Z, que tinha como
objectivo traduzir as características do recurso e da tecnologia utilizados:

VRDm = KMHOm × [PF (VRD )m + PV (VRD )m + PA(VRD )m × Z ]×

IPC m −1
1
×
IPC ref 1 − LEV

Por último, seria interessante adiantar que não é estabelecido qualquer horizonte temporal
para a anulação deste pagamento, visto que o benefício ambiental do uso de FER é permanente.

2.3.4 Decreto-Lei nº33-A/2005

Este diploma respeitante às energias renováveis vigorou até Maio de 2007, altura em que
foi publicado um novo decreto. Sob o pretexto de serem os consumidores a pagar a factura
energética nacional, e pese embora se mantenham os objectivos e compromissos internacionais na
área ambiental, eram revistas as condições aplicadas às FER.

47

As alterações eram notórias a dois grandes níveis:
9 Pela primeira vez, foram definidos prazos limite para a remuneração da energia proveniente
de projectos de FER. Segundo o governo, esta medida teria como objectivo a manutenção
do pagamento de um prémio apenas durante um período limitado à amortização dos
investimentos bem como a promoção de projectos de menor escala e mais modernos. Ora
naturalmente, a decisão causou algum mal-estar entre os investidores, que se apressaram a
argumentar com números: no caso da mini-hídrica, vista a limitação do pagamento a 15
anos, não se realizaram quaisquer investimentos em novos projectos desde a entrada em
vigor do decreto; no sector fotovoltaico, o descontentamento não é menor – igualmente
limitados a 15 anos, o retorno só aparece a partir dos 25 anos (fonte SunTechnics); a
biomassa parece ser a grande beneficiada, com um aumento substancial do prémio pago.
9 Por outro lado, a influência do governo nas decisões estratégicas para a política energética
nacional sai reforçada. De facto, este passa a ter a palavra no que respeita a determinação
de quotas máximas admitidas para FER, bem como nasce a possibilidade de efectuar o
mecanismo de concurso para atribuir licenças. De salientar que pode mesmo dar-se o
ajuste directo em situações consideradas de utilidade pública (situação que naturalmente
pode levantar dúvidas por parte da Bruxelas, tal como aconteceu recentemente com a
atribuição à EDP por ajuste directo da exploração da barragem do Baixo Sabor).
Quanto à fórmula da remuneração, ela manteve-se inalterada:

VRDm = KMHOm × [PF (VRD )m + PV (VRD )m + PA(VRD )m × Z ]×

IPC m −1
1
×
IPC ref 1 − LEV

2.3.5 Decreto-Lei nº225/2007

Este último decreto foi publicado no passado dia 31 Maio, sendo que o grande objectivo é
o de agilizar o sector das renováveis. Assim, procura eliminar todas as burocracias ligadas aos
processos de licenciamento, facilitando o aumento da capacidade instalada para FER. No caso dos
parques eólicos, por exemplo, permite o aumento de capacidade instalada, embora o excedente de
energia face ao primeiro licenciamento seja pago ao preço convencional de mercado.
No que toca a tecnologias, merecem especial destaque o aproveitamento de biomassa, que
recebe um novo parâmetro Z consoante a fonte de biomassa em questão, e também o biogás,
embora neste caso só na vertente de gás de aterro.
Quanto à fórmula remuneratória, manteve-se inalterada.
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3. REMUNERAÇÃO DA ENERGIA PROVENIENTE DE FER

Como já foi referido anteriormente nesta tese, a energia proveniente de FER é paga
segundo uma fórmula específica que está estipulada no decreto-lei nº225/2007.
Trata-se da questão central deste trabalho: até que ponto o pagamento desta energia é justo
e correcto, e até que ponto se podem realizar alterações para sua melhoria e actualização. O sector
das energias renováveis tem conhecido alterações profundas, com mudanças significativas dos
pressupostos intervenientes, e como tal, deve-se proceder periodicamente à avaliação do prémio
pago aos produtores de energia a partir de FER.
Nesse âmbito, iremos analisar detalhadamente nas linhas que se seguem quais as
componentes presentes na dita fórmula:

VRDm = KMHOm × [PF (VRD )m + PV (VRD )m + PA(VRD )m × Z ]×

IPC m −1
1
×
IPC ref 1 − LEV

Podemos destacar essencialmente cinco parcelas distintas que contribuem para a
determinação do valor a receber pelo produto:
•

Parcela fixa;

•

Parcela variável;

•

Parcela ambiental;

•

Factor KMHO;

• Factores de actualização.
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3.1 PARCELA FIXA

A parcela fixa desta fórmula é constituída pelo produto de três componentes: por um lado,
um valor de referência unitário, por outro lado, um coeficiente de potência, e por fim a potência
média fornecida à rede neste mês:
PF(VRD)m = PF(U)ref x COEFpot,med x POTmed,m
Para entendermos melhor a fórmula, comecemos pelo primeiro factor (PF(U)ref); trata-se
da mensualização do custo unitário de investimento da central, e segundo o decreto-lei em vigor,
toma o valor de 5,44€/kW. Este valor foi adoptado para todas as centrais renováveis,
independentemente do tipo de recurso endógeno utilizado.
Por outro lado, temos um coeficiente adimensional que traduz a contribuição da central
para a garantia de potência da rede. Mas é necessário estudar como se obtém o valor deste
coeficiente para se perceber que não se trata de premiar a dita garantia à rede... Trata-se sim de
verificar qual o volume de energia injectado na rede por uma central renovável num determinado
mês (ECRm) face à capacidade instalada da central:
COEFpot,med = ECRm / (0,8 x 24 x 30 x POTdec)
Como vemos em atrás, a potência da central declarada pelo produtor aquando do
licenciamento (POTdec) é integrada no período de tempo mensal, ainda que seja considerado
somente 80% desse tempo, visto que os restantes 20% são considerados para manutenção e
flutuações inerentes a um recurso renovável.
Por fim, a última componente da parcela fixa da fórmula é a potência média disponibilizada
à rede pública no mês m (POTmed,m). Esta componente toma o valor mínimo de duas hipóteses: a
potência declarada no licenciamento citada acima (POTdec) e a potência média fornecida à rede
considerando o total das horas mensais (24 x 30).
Assim, podemos concluir quanto a esta parcela fixa que assenta num valor de referência do
investimento, e ainda da performance da central produtora no período – quer pelo coeficiente, quer
pela energia fornecida à rede.
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3.2 PARCELA VARIÁVEL

A parcela variável da remuneração assenta essencialmente no valor de referência unitário
multiplicado naturalmente pela energia fornecida à rede no mês em questão (ECRm):
PV(VRD)m = PV(U)ref x ECRm
De facto, pretende-se que este valor unitário de referência traduza os custos de operação e
manutenção necessários à exploração de outros meios cuja construção é evitada pela central
renovável. Este valor unitário é também fixo e válido pelo período em que se aplique a
remuneração segundo este decreto-lei: 0,036€/kWh.

3.3 PARCELA AMBIENTAL

Por seu lado, a parcela ambiental tem em conta três factores, para além do recentemente
adoptado factor Z, que pretende quantificar as características do recurso natural utilizado:
PA(VRD)m = ECE(U)ref x CCRref x ECRm
Assim sendo, a primeira componente, ECE(U)ref , representa o valor unitário de referência
do CO2 que seria emitido por outros meios e cuja construção é evitada. Para qualquer tipo de
central renovável, é considerado o valor de 0,00002€/g.
O segundo parâmetro, CCRref , constitui o montante unitário das emissões de CO2 por
uma central de referência e toma o valor de 370g/kWh. Note-se aqui que foi tomada como central
de referência uma central de ciclo combinado, a mais eficiente no panorama energético nacional.
Por último, e como seria de esperar, temos mais uma vez a energia fornecida à rede no mês
em questão – ECRm – como factor dos dois termos indicados acima.
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Ainda no capítulo ambiental, foi introduzido um coeficiente Z que como já foi dito atrás
tem por objectivo caracterizar o tipo de recurso utilizado. Assim, consoante a tecnologia e o tipo de
central, a parcela ambiental acima descrita vê-se corrigida; na tabela seguinte vemos quais os valores
considerados para cada caso:

TIPO DE CENTRAL

Z

Centrais de ondas

− P < 4MW

28,4

− P < 20MW

16 a 22

Centrais eólicas

4,6

Centrais hídricas

− P ≤ 10MW
− 10MW < P ≤ 30MW
− P > 30MW

4,5
4,5 - 0,075 × (P-10)
A definir

Centrais fotovoltaicas

− P > 5kW

35

− P ≤ 5kW
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Centrais de biomassa

− Florestal residual

8,2

− Animal

7,5

− RSU
Centrais de biogás
Outros
Projectos especiais de interesse nacional

1
7,5
1
A definir

Tabela 9 - Valores de Z em função da Tecnologia (fonte: legislação)
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3.4 FACTOR KMHO

O factor KMHO modula a remuneração em função do período horário em que a energia
tenha sido fornecida. Antes de mais, a Tabela 10 fornece o horário legal considerado.

Horário do Ciclo Diário
Hora legal de Inverno

Hora legal de Verão

Ponta e Cheias
(p+c)

Vazio (v)

Ponta e Cheias
(p+c)

Vazio (v)

8h/22h

22h/8h

9h/23h

23h/9h

Tabela 10 - Horário Legal (fonte: EDP)

Este factor é obrigatório no caso de centrais hídricas; quanto às outras tecnologias
renováveis, é opcional. Caso não se opte pelo KMHO no licenciamento, toma o valor 1. É definido
pela seguinte fórmula:
KMHO=[KMHOpc x ECRpc,m + KMHOv x ECRv,m]/[ECRm]
Onde:
−

KMHOpc representa a modulação para as (p+c), sendo 1,15 para as hídricas e 1,25 para as
restantes centrais renováveis;

−

ECRpc,m é a energia produzida pela central nas horas (p+c) no mês m;

−

KMHOv representa a modulação para as (v), sendo 0,80 para as hídricas e 0,65 para as
restantes centrais renováveis;

−

ECRv,m é a energia produzida pela central nas horas (v) no mês m;

−

ECRm é a energia total produzida no mês m.
No fundo, o factor KMHO premeia a produção de energia nas horas de maior consumo,

as (p+c), embora seja preterido pela grande maioria das centrais renováveis já licenciadas (excepção
feita às hídricas, em que é obrigatório).
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3.5 FACTORES DE ACTUALIZAÇÃO

Como é natural, o conjunto obtido pelas parcelas anteriores é actualizado por um
quociente que se baseia no índice de preços no consumidor – IPC. Assim, esta medida permite
adequar o prémio pago com a evolução de preços de um cabaz de produtos típicos de um agregado
familiar:

Para a determinação da remuneração das renováveis, o ano de referência será o de inicio de
actividade da central, e o IPC poderá facilmente ser obtido junto do Instituto Nacional de
Estatística (INE). A título de exemplo, em baixo fica uma série de IPC com base em 2002:

Anos

Total
Variação Total Variação
exc.
habitação
%
Geral
%

2002

100,0

-

100,0

-

2003

103,3

3,3

103,3

3,3

2004

105,7

2,3

105,7

2,4

2005

108,1

2,2

108,1

2,3

2006

111,4

3,1

111,5

3,1

Tabela 11 - Exemplo de IPC com base em 2002 (fonte: INE)

Um outro factor que altera o valor final da remuneração, embora não se trate propriamente
de actualização, é o parâmetro LEV que representa as perdas evitadas na central renovável, seja no
transporte ou na transformação. Este termo toma diferentes valores consoante a potência das
centrais: 0,015 para centrais com potência superior a 5MW e 0,035 para casos de potência inferior a
5MW. Fica então o quociente para obtenção do valor global de remuneração:
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4. REFLEXÃO CRITICA

Nesta parte da tese, iremos verificar quais os pressupostos que regem a determinação do
prémio obtido pela fórmula acima, e porventura realizar uma análise crítica – para tal, veremos
quais os factores chave, e caso seja necessário, daremos sugestões para uma melhoria da fórmula. É
de salientar que embora estejamos a avaliar o preço recebido pelo produtor, ou seja pelo investidor
que apostou na central renovável, procuraremos sempre manter um distanciamento e uma
imparcialidade inquestionáveis. Pretende-se aqui contribuir para o desenvolvimento nacional de um
sector em constante progressão.

4.1 GARANTIA DE POTÊNCIA
Este é o termo base que surge como suporte à parcela fixa da remuneração. Ora neste caso,
o decreto-lei fala de garantia de potência à rede, e na realidade, o quociente que traduz esta garantia
não passa de uma medida de performance da central renovável. De facto, como vimos
anteriormente, considera-se a energia fornecida à rede face à energia declarada no licenciamento
como a medida da garantia de potência, embora não traduza a dita expressão.
Passemos a explicar. A análise que é feita actualmente é feita “a posteriori” e mede a
energia debitada à rede face à capacidade instalada da central. No entanto, falar de garantia à rede
significa a capacidade de garantir determinada quantidade de energia em determinado período
horário, permitindo assim gerir o sistema electroprodutor da melhor forma. Ou seja, a garantia de
potência dada por uma central deve permitir aumentar a previsibilidade de todo o sistema, e como
tal, não basta verificar no final do mês a contribuição da unidade geradora no conjunto de energia
produzida em Portugal.
Temos de salientar que a garantia de potência é fundamental. Mas mais fundamental seria
se fosse adoptado um sistema em que este parâmetro realmente traduzisse o contributo de
determinada central renovável para a antecipação do funcionamento do sistema gerador. Alguns
perguntarão quais as vantagens inerentes. Pois bem, são raras as soluções de armazenamento de
energia e muito caras. Assim sendo, trabalha-se sempre com estimativas de consumo e centrais
necessárias para cobrir as necessidades. Acontece que este é um trabalho muito delicado, e onde os
graus de incerteza são muitos. Qualquer cidadão gosta de se ligar à rede eléctrica por meio de um
qualquer aparelho e consumir sem dar qualquer satisfação nem pedir autorização, mas para que tal
aconteça, tem de haver um sistema produtor afinado por trás.
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Surge então uma outra questão: qual o tempo que leva uma central a arrancar e a debitar o
primeiro kW à rede. Tirando algumas centrais hídricas, das quais se destaca a de albufeira do Alto
Lindoso, os grupos geradores podem levar algumas horas a começar a produzir energia. Ora isto
leva a que frequentemente se mantenham grupos mais caros e mais poluentes em funcionamento
devido à incerteza, entre outros, da energia que será fornecida pelas centrais renováveis.
Naturalmente, alguns críticos dirão que o recurso utilizado pelas renováveis é imprevisível.
Isso é parcialmente verdade; hoje em dia, já existem métodos de previsão muito acurados e que
permitem aproximações muito realísticas seja da força do vento, seja do tamanho das ondas ou
ainda da nebulosidade e do sol. O Instituto de Meteorologia é apenas mais um dos contribuintes
para esta previsão, não falando das próprias unidades de controlo dos promotores dos projectos em
questão.
Assim, a garantia de potência pode e deve ser tida em conta para aumentar a previsibilidade
do sistema, mas não sob a forma de performance.

4.2 PERFORMANCE

O facto de criticar este indicador na parcela fixa não quer dizer que seja desprezível. Pelo
contrário, seria ideal que fosse medida a performance da central, e que esta acabasse por ter um
peso no pagamento feito ao produtor. Aliás, existem aspectos que devem ser salientados e que
merecem atenção particular.
A performance da empresa é dos poucos indicadores que nos permite aferir directamente
quanto à qualidade da sua gestão. Isto é válido para qualquer empresa, e as centrais renováveis não
são excepção. Ora, este indicador deveria ser tomado em consideração, por exemplo nos subsídios
iniciais dados aos investidores.
Passo novamente a clarificar a minha ideia. Quando se fala de um subsídio dado pelo
governo aos investidores interessados, trata-se de uma forma que o Estado tem para promover um
determinado sector considerado estratégico por meio do dinheiro pago por todos os contribuintes.
Até aqui, nada de anormal. O que me parece é que estes subsídios devem também servir para
promover a eficiência da nossa economia, e para isso, é necessário medir a qualidade e o
desempenho dos projectos financiados, não basta injectar capital na fase inicial.
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O projecto que é alvo de subsídio não deve de forma nenhuma ser esquecido no minuto a
seguir ao pagamento, pelo contrário. Deve ser medida a performance durante um período de tempo
determinado, e ser exigido um mínimo de prestações para obtenção do valor total financiado pelo
governo. Em caso de baixa performance, então os investidores seriam penalizados e não receberiam
a totalidade do valor previsto. Como referência, poderia ser tomado o valor médio da utilização de
centrais homólogas, obtido através da DGGE.
Esta solução acabaria com uma série de situações que sucedem erradamente neste domínio;
é o caso dos projectos que são financiados e que posteriormente são atrasados por uma razão ou
por outra, ou ainda o caso de centrais subsidiadas pela grande capacidade instalada e consequente
investimento mais avultado, mas que têm rendimentos francamente negativos, fruto de uma má
gestão e utilização dos meios.

4.3 PARCELA VARIÁVEL

Como vimos no capítulo anterior, o valor de referência para a parcela variável é de 0,036 €
e tem por objectivo representar os custos de operação e manutenção evitados pela central
renovável. Ora tentemos compreender mais detalhadamente como funciona o mercado
electroprodutor para perceber se este valor coincide com a realidade.
Antes de mais, vejamos como as centrais começam a fornecer energia ao mercado; trata-se
de um sistema de entrada por ordem de custos marginais crescentes. Isto significa que entra
primeiro a central que tiver um custo marginal mais baixo, e também que a última central a entrar
no sistema é aquela que tem o custo mais elevado por kW das que estão a fornecer, embora seja
paga ao mesmo preço de todas as outras.
Segundo esta lógica, podemos então dizer que uma central renovável que esteja a produzir
energia para o sistema está, no mínimo, a evitar a entrada no sistema de uma central com um custo
marginal igual à última que entrou, ou seja à mais cara por kW.

Este raciocínio leva-nos a fazer uma nova proposta: que o custo variável esteja indexado ao
preço praticado no mercado liberalizado de energia, que será o valor que melhor se aproxima da
realidade dos custos de operação evitados. Infelizmente, o Mercado Ibérico de Energia – MIBEL ainda não funciona na perfeição em Portugal, pelo que para fazer uma aproximação do que seria
obtido, temos de nos focar no mercado espanhol.
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Para confirmarmos a validade deste raciocínio, fizemos então uma estimativa com base nos
preços praticados no mercado espanhol no período de um ano. Foram utilizados neste cálculo os
valores históricos fornecidos pelo OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia. Embora se
trate do país vizinho, em breve será parte integrante do sistema eléctrico português, assim que o
MIBEL estiver a funcionar na íntegra. Foi escolhido um dia aleatório, e considerados os custos
médios diários praticados durante os 12 meses para esse mesmo dia: o resultado foi de 0,041€/kW,
comparável aos 0,036€/kW em vigor actualmente.
A nossa proposta vai no sentido de actualizar este valor sem nunca o manter estático. Ou
seja, utilizando uma base de dados que actualize mensalmente o valor praticado para a energia no
mês anterior de forma que a parcela variável esteja o mais próximo possível do valor dos custos que
pretende substituir.

4.4 PARCELA AMBIENTAL

No que diz respeito à parcela ambiental, o preço do CO2 tem um peso preponderante. No
entanto, o valor assumido no decreto-lei de 0,00002€/g é hoje manifestamente exagerado tendo em
conta os valores praticados nos principais mercados onde são adquiridos direitos de emissão deste
gás. É de salientar que o valor assumido actualmente não tem nada de disparatado se assumirmos
os valores praticados para contratos de futuros para 2008, mas está caro face ao preço actual.
Com efeito, prevê-se que o mercado de CO2 conheça grandes oscilações no decorrer do
próximo ano; com o aproximar das metas estabelecidas pela EU, e com as dificuldades em cumprir
os objectivos propostos, é de esperar que os direitos a emitir fiquem mais caros. Derivado a este
aspecto, alguns analistas apontam mesmo valores superiores aos 0,00004€/g, como é o caso da
Universidade de Cambridge, que dá como exemplo o fracasso do Reino-Unido, e o muito provável
incumprimento das metas de emissões em 2010 (segundo esta prestigiada instituição, e mantendo as
actuais políticas, nem mesmo em 2020 seriam atingidas as metas para 2010).
Perante tal cenário, deve ser considerada a hipótese de indexar o preço unitário do CO2 aos
mercados, visto que estes traduzem o seu valor real.
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Vejamos o caso da Nordpool, mercado já citado anteriormente nesta tese, e que para além de
energia também transacciona contratos de CO2. Estes foram os preços das transacções de contratos
de futuros para licenças de emissões a 4 de Julho de 2007:

CONTRATO FUTURO
DEZEMBRO DE 2008
DEZEMBRO DE 2009

MELHOR COMPRADOR
21,00
21,20

MELHOR VENDEDOR
21,15
21,80

Tabela 12 - Preço dos Contratos de Futuros para Emissões em €/ton (fonte: Nordpool)

Ainda no que toca a parcela ambiental, seria interessante focar o valor de referência das
emissões de CO2 por kW de energia produzido. Actualmente este valor cifra-se em 370g/kWh,
embora não traduza de todo o pretendido. Senão vejamos; este prémio pretende remunerar as
centrais pelas emissões que são evitadas quando uma unidade renovável se encontra a debitar para a
REN.
Ora este valor deveria ser revisto à luz do actual sistema electroprodutor português: uma
central renovável que entre no sistema evita as emissões de uma central menos eficiente e
possivelmente mais poluente (a que entraria a seguir); como é impossível saber qual está a ser
evitada, por mudar a cada hora, então pelo menos pode ser feita uma análise do mix de produção
em Portugal quanto a tecnologias, e assim aferir quanto à exactidão do valor de referência que
actualmente está estabelecido em 370g/kWh.
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5. MODELO PROPOSTO
Feita a reflexão anterior, fica claro que a remuneração da energia renovável deve ser alvo de
uma revisão. Não se trata de alterar valores ou de pequenos retoques; é necessária uma mudança
mais profunda, para que o pagamento aos promotores de investimentos nas renováveis fique mais
transparente e melhor adequado ao actual mercado eléctrico.
De facto, o princípio da actual remuneração data de 1999, ano em que foi publicado o
decreto-lei nº168/99, e que definia uma primeira versão da fórmula para remuneração. Oito anos
passados e as muitas transformações do sector levam à pesquisa de uma nova versão que esteja
mais adequada aos nossos dias.

Assim, o modelo que propomos para a remuneração passa pela seguinte fórmula:

VRDm = ENERGIA x Fg x Fr

No modelo acima proposto, temos três componentes:
−

ENERGIA, que contempla o seu valor de mercado e os factores ambientais;

−

Fg, factor que visa premiar a garantia de potência, e que será superior ou igual a 1;

−

Fr, factor de risco, que traduz a volatilidade dos preços das matérias-primas.

Esta proposta tem por objectivo melhorar o sistema de remuneração das energias
renováveis tornando-o mais justo. Como tal, foram eliminadas algumas parcelas por já não serem
determinantes e considerados outros critérios que não estavam contemplados anteriormente.
Foram ainda revistos alguns valores tomados como referência, e que merecem alteração à luz do
funcionamento do mercado energético actual.
De seguida, procedemos ao estudo individualizado das parcelas, de forma a clarificar qual o
raciocínio que levou à obtenção dos valores propostos. Por não se encontrar em pleno
funcionamento o MIBEL, foram considerados várias vezes valores do OMEL – Operador do
Mercado Ibérico de Energia Espanhol.
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5.1 ENERGIA

A parcela da energia deverá ser calculada da seguinte forma:

ENERGIA = ECRm x [Cotação + Emissões x Valor emissões x Z]

Onde:
−

ECRm representa a energia fornecida à rede pela central renovável no mês m;

−

Cotação significa o valor médio a que se transaccionou a energia no mercado
liberalizado no mês m-1;

−

Emissões diz respeito ao valor médio das emissões evitadas pela central renovável
no mês m;

−

Valor emissões faz referência ao valor pago pelas emissões de CO2;

−

Z define as características do recurso endógeno.

Passando ao detalhe, o parâmetro ECRm mantém-se tal como existia nos anteriores
decretos e não deverá ser alterado: trata-se da energia que é fornecida à rede pela central renovável.
O segundo parâmetro, Cotação, representa uma mudança substancial face ao que sucedia
anteriormente. Neste caso, propomos que o valor de Cotação seja definido pelo valor médio a que
foi transaccionada a energia no mercado liberalizado ibérico no mês m-1. Visto que o MIBEL ainda
não funciona na integralidade, para efeitos deste trabalho, tomámos os valores do mercado
espanhol apenas, por se tratar do nosso futuro mercado.
Pensamos que desta forma a remuneração se torne mais justa, abandonando assim o valor
estático de 0,036 €/kWh que era utilizado anteriormente, supostamente sob a insígnia de custos de
manutenção e operação evitados por outra qualquer central. Nesta óptica, procedemos a uma
estimativa do valor que poderia ser obtido utilizando os valores pelos quais foi transaccionada a
energia no mercado espanhol no mês de Maio de 2007 (Tabela 13). O valor obtido foi de 0,033
€/kWh, próximo portanto do valor anteriormente assumido. No entanto, este valor deveria ser
facultado pelo OMIP, que teria toda a facilidade em dar um valor exacto.
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HORA
1
2
3
4
5
6
7
8
Dia 1
35,00
29,56
28,00
27,37
26,69
26,66
28,73
32,47
Dia 2
26,50
26,15
23,34
23,13
23,13
23,00
24,66
30,00
Dia 3
29,93
28,37
26,37
25,00
24,66
24,66
26,81
30,00
Dia 4
26,03
23,34
22,36
21,13
20,07
18,67
23,34
25,66
Dia 5
34,61
29,99
26,56
26,66
26,56
24,67
24,44
23,33
Dia 6
28,75
27,50
27,00
26,56
25,30
25,00
25,26
26,37
Dia 7
28,54
27,50
26,66
25,00
24,66
24,68
28,41
33,57
Dia 8
25,73
24,68
23,36
23,25
23,36
24,00
27,50
34,12
Dia 9
27,00
26,91
25,26
24,68
24,68
25,73
29,18
37,50
Dia 10
29,18
27,08
25,03
24,00
24,00
24,68
28,00
34,30
Dia 11
32,13
29,13
26,56
25,38
25,00
25,38
30,00
35,30
Dia 12
32,37
33,57
28,00
28,00
26,75
25,75
24,75
22,50
Dia 13
35,97
29,00
28,22
27,46
25,69
25,46
25,03
25,26
Dia 14
27,63
27,00
25,38
25,38
25,26
25,38
28,00
28,50
Dia 15
26,15
25,67
24,07
24,00
24,00
24,07
25,67
26,06
Dia 16
30,12
29,09
28,00
28,00
27,00
26,75
30,50
32,62
Dia 17
27,00
26,17
24,18
24,00
23,55
25,00
28,66
31,43
Dia 18
30,12
27,00
23,55
23,32
22,61
22,61
23,55
32,19
Dia 20
38,45
38,82
35,97
29,66
28,00
27,66
28,00
28,00
Dia 21
29,00
27,00
24,50
23,46
23,46
23,46
26,66
30,72
Dia 22
35,68
28,98
27,00
25,90
25,66
25,66
28,62
32,69
Dia 23
29,79
28,00
25,66
25,50
24,80
24,45
27,46
30,79
Dia 24
29,15
28,00
26,66
25,66
25,50
25,50
29,14
30,64
Dia 25
38,45
32,17
26,66
25,66
24,80
24,80
30,72
33,92
Dia 26
35,97
31,56
26,85
26,66
24,80
24,50
24,66
23,27
Dia 27
29,13
24,80
25,66
29,13
26,56
25,49
25,49
24,80
Dia 28
29,56
28,00
25,66
24,80
24,51
24,51
28,47
36,01
Dia 29
30,98
28,00
24,80
24,51
24,51
24,51
29,30
36,25
Dia 30
29,13
26,00
24,45
23,46
23,45
24,51
32,00
37,00
Dia 31
47,51
38,71
35,97
31,56
28,00
25,66
25,50
24,00
MÉDIA DO CUSTO DA ENERGIA NO MERCADO ESPANHOL LIBERALIZADO PARA O MÊS DE MAIO DE 2007

9
34,67
32,27
33,49
29,15
23,35
30,00
39,49
41,06
40,07
38,33
36,00
23,37
27,46
31,00
28,56
40,00
31,50
35,00
30,39
38,36
38,14
37,01
37,00
37,99
22,98
26,56
33,50
38,71
39,10
23,64

10
34,67
35,40
34,67
32,00
25,01
34,23
41,37
42,00
42,47
40,37
40,37
27,00
31,17
38,45
29,00
40,07
31,00
29,00
37,99
38,53
39,03
37,99
38,16
40,00
24,50
31,50
33,50
41,12
40,01
25,47

11
37,60
37,49
37,06
33,67
29,99
39,25
44,57
42,40
48,00
45,00
44,40
30,17
40,00
42,24
32,27
42,00
35,00
36,07
42,51
40,85
40,45
38,00
40,00
42,00
26,85
38,45
37,00
43,00
42,00
26,85

12
39,00
41,00
40,00
37,00
30,00
40,00
44,57
47,51
48,00
43,00
48,07
33,00
42,00
45,08
35,00
42,00
40,00
37,51
45,01
41,00
40,85
38,78
41,57
42,50
28,56
38,71
37,90
43,92
43,36
26,85

13
39,57
42,51
41,47
40,00
30,00
40,00
48,64
48,64
51,11
42,37
48,83
34,57
43,57
48,59
37,99
40,00
42,51
38,00
45,00
45,00
40,85
40,06
43,00
43,00
28,37
38,07
39,00
45,00
43,92
28,00

14
36,00
39,00
38,93
36,07
30,02
39,25
45,00
44,50
45,57
40,00
46,00
38,33
42,51
47,66
36,00
35,00
40,06
37,06
40,00
40,06
40,00
38,45
40,11
40,11
28,56
35,97
37,00
42,24
41,12
28,07

15
34,20
34,67
33,49
31,47
28,88
36,60
39,49
42,06
40,07
39,38
42,47
37,06
38,45
45,00
31,00
31,00
40,00
31,58
37,99
37,99
37,99
38,45
39,00
38,27
28,37
29,13
32,86
39,00
39,44
26,85

16
33,00
34,67
33,49
30,71
24,67
32,13
39,23
42,37
40,00
40,00
43,36
35,97
36,00
45,00
31,42
31,58
40,00
32,27
30,00
37,99
36,81
39,00
39,00
37,99
25,49
24,66
34,50
38,71
40,56
24,66

17
34,23
35,00
37,60
33,67
23,64
28,00
40,00
42,00
40,00
38,00
45,00
30,38
32,27
43,61
37,06
35,00
40,06
38,45
28,00
38,45
38,00
41,00
40,00
38,07
24,00
23,34
35,99
37,00
42,24
23,64

18
34,67
35,43
38,93
35,00
23,35
32,00
44,57
42,40
40,06
40,00
45,67
28,54
32,00
44,48
37,99
37,44
42,00
41,93
28,00
39,03
38,00
42,00
41,25
39,01
23,64
22,95
36,00
36,25
41,68
23,64

19
35,40
33,00
35,28
32,47
22,01
30,56
43,00
42,40
40,00
42,00
43,47
28,00
31,18
43,61
35,00
33,69
38,07
37,38
28,00
38,00
36,64
38,77
40,00
38,45
23,64
23,00
31,38
30,56
40,00
22,45

20
33,20
30,00
32,05
30,56
23,35
25,00
41,37
42,37
40,00
43,00
41,39
28,23
30,56
38,45
38,45
29,30
32,19
33,62
28,00
35,97
30,00
37,99
39,73
37,00
24,00
23,39
30,00
28,25
35,78
24,66

21
32,00
27,00
30,00
29,93
24,00
25,00
40,00
41,47
36,50
43,00
40,00
28,25
30,37
31,42
37,06
28,00
31,12
33,00
28,00
35,97
30,56
37,99
41,06
37,06
27,00
25,49
30,50
29,00
35,16
30,00

22
35,52
31,27
34,67
39,57
30,64
32,00
45,40
44,50
39,00
48,00
43,47
48,33
35,97
38,00
42,51
35,00
40,06
38,00
38,45
40,00
40,00
41,88
48,07
43,75
50,07
37,07
36,64
37,99
50,00
45,00

23
24
37,49
31,00
31,48
28,81
32,47
28,37
37,00
29,93
36,60
28,88
34,00
31,25
42,47
39,23
41,30
35,17
32,50
28,56
45,40
32,37
41,68
32,58
55,00
43,50
35,97
30,56
32,49
30,12
38,45
30,00
30,56
27,00
40,00
32,63
33,08
28,53
39,50
31,58
39,03
33,50
36,00
28,00
37,99
28,00
40,11
35,00
37,99
27,63
50,85
40,11
33,13
26,85
31,37
28,75
35,16
25,00
43,07
36,01
42,80
39,03
MÉDIA MENSAL

Tabela 13 - Cálculo do Preço Médio do MW no Mercado Liberalizado (fonte: OMIP)

Já na componente ambiental da energia, outro dos aspectos que pretendemos alterar é o
valor da quantidade de emissões evitadas pela central renovável. De facto, este valor cifra-se
actualmente nos 370g CO2/kWh embora nos pareça desajustado face ao panorama do sistema
electroprodutor. Senão vejamos; ao entrar em funcionamento, uma central renovável evita a entrada
de uma central convencional na rede. Portanto uma aproximação do valor das emissões muito
razoável será calcular para o ano transacto as emissões correspondentes à produção nacional de
energia.

Excluindo então o saldo importador, que não conta para o território nacional em termos de
emissões, convém verificar quais os dados técnicos respeitantes à produção de energia em Portugal.
Segundo a REN, a produção total do serviço eléctrico público (SEP) e do serviço eléctrico não
vinculado (SENV) foi de 35.682GWh, enquanto a produção em regime especial se quedou pelos
8.756GWh.
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MÉDIA DIÁRIA
33,20
31,20
32,41
29,95
27,13
30,88
37,39
37,01
36,37
36,52
37,99
32,14
32,59
35,74
31,56
32,91
33,59
31,89
33,87
34,50
34,23
34,58
35,97
35,75
28,97
28,72
31,98
33,91
36,39
29,94
33,31 €/MWh
0,033 €/kWh

A repartição da produção é dada pela Tabela 14.
PRODUÇÃO TOTAL

2006

SEP
Hidráulica
Carvão
Fuel/Gasóleo
Gás Natural

10.204
14.070
1.501
4.179

SENV
Gás Natural

5.728

REGIME ESPECIAL
Hidráulica
Térmica
Eólica

998
4.866
2.891

Tabela 14 - Produção por Tipo em Portugal em 2006 (fonte: REN)

Se agregarmos os dados anteriores por tecnologia, obtemos então o mix de produção
apresentado pela Tabela 15.
PRODUÇÃO TOTAL POR TIPO (GWh)
Hidráulica
Carvão
Fuel/Gasóleo
Gás Natural
Eólica
TOTAL

11.202
14.070
1.501
14.773
2.891
44.437

Tabela 15 - Produção por Tecnologia em Portugal em 2006 (fonte: REN)

A ponderação de cada tecnologia face ao total nacional leva-nos a deduzir o seu peso no
mix nacional de produção (Tabela 16).
PESO DE CADA TECNOLOGIA NA PRODUÇÃO NACIONAL
Hidráulica

0,252

Carvão

0,317

Fuel/Gasóleo

0,034

Gás Natural

0,332

Eólica

0,065

Tabela 16 - Peso de cada Tecnologia na Produção Nacional
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Para concluirmos quanto ao valor médio das emissões de CO2 no nosso território, resta
considerar os valores médios para as emissões por tecnologia referidos na Tabela 17.

EMISSÕES MÉDIAS POR TECNOLOGIA (kgCO2/kWh)
Hidráulica

0,00

Carvão

0,82

Fuel/Gasóleo

0,70

Gás Natural

0,35

Eólica

0,00

Tabela 17 - Emissões de Referência por Tecnologia

Por meio de uma ponderação, e recorrendo às duas tabelas anteriores, obtemos então o
valor que nos parece mais adequado como referência para as emissões médias – 400 g CO2/kWh:

Emissões = 0,82 x 0,317 + 0,70 x 0,034 + 0,35 x 0,332 = 400 g CO2/kWh

Quanto ao valor pago pelo CO2, julgamos que a melhor forma será de indexar este valor ao
mercado de licenças de emissões de CO2 americano. Ou seja, se pretendemos obter um sistema de
remuneração fidedigno e actualizado, este deve acompanhar o mercado. Visto que o mercado dos
Estados-Unidos da América (EUA) é reconhecido internacionalmente, e tomado como base por
exemplo no mercado Nordpool, julgamos que seja um bom referencial.

No entanto, este mercado mostrou uma grande volatilidade sobretudo no decorrer de
2006. Tal facto prende-se com a impossibilidade, segundo o Comércio Europeu de Licenças de
Emissão (CELE) de transferir para o período de 2007-2012 as licenças atribuídas no período 20052007. Como tal, deu-se uma retracção anormal da procura em finais de 2006, com uma quebra
acentuada do valor das emissões.
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O gráfico da Figura 10 espelha a evolução do preço dos contratos de futuros nos EUA
para Dezembro de 2007 e Dezembro de 2008. É notório o efeito citado acima.

Figura 10 - Evolução do Preço dos Contratos de Futuros de Emissões (fonte: Bloomberg)

A nossa proposta vai no sentido de adoptar este mercado como referencial para determinar
o valor a considerar para efeitos de remuneração para o preço das emissões. O mais natural seria
adoptar para cada dia em que é emitida a factura o valor de mercado para os contratos de
Dezembro desse ano, a começar em 2008, por 2007 ser totalmente atípico e um ano de transição.
Na Figura 11 apresenta-se a evolução dos preços dos contratos para Dezembro de 2008 no
período Maio/Junho de 2007, bem como as quantidades transaccionadas.

Figura 11 - Comportamento Bolsista dos Contratos de Futuros para 2008 (fonte: OMIP)
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Ainda no que diz respeito à parcela ambiental da energia, julgamos que deve ser mantido o
parâmetro Z. Todavia, este deverá ser definido segundo parâmetros claros e deverá vigorar por um
período considerável para não causar receio junto dos investidores. Diga-se também que o Z é o
único elemento que permite que exista um pagamento diferenciado consoante a tecnologia em
questão, pelo que não deve ser eliminado.

De facto, embora sob a ideia de traduzir as características do recurso endógeno, o factor Z
revela-se como um instrumento do Estado para intervir e orientar estrategicamente o sector das
energias renováveis. Assim, permite uma escolha adequada das tecnologias que são mais indicadas
para Portugal e a respectiva promoção através de um prémio superior. Eliminar este factor seria
eliminar de todo as opções do Governo para o país em matéria de renováveis, o que não nos parece
correcto.
Todavia, parece-nos adequado considerar a passagem a Z=1 quando a tecnologia já se
encontra num estado maduro e o investimento tenha sido feito há um período mínimo de tempo.
Este período deveria variar com cada tecnologia, dependendo do período de incentivo estabelecido
pelo Governo, fazendo com que centrais antigas e já amortizadas não estejam a receber subsídio
indevidamente.
Conforme podemos observar pelo Anexo I, é simples fazer uma estimativa dos períodos de
amortização de cada central tendo por base as suas características técnicas. Pensamos que esta
deveria ser a base para determinar o período em que o investidor iria usufruir da remuneração
especial, de forma a evitar que equipamentos já totalmente amortizados continuem a receber
prémio. Após este período, passaria a receber segundo a mesma fórmula remuneratória, embora
considerando Z=1.
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5.2 Fg – FACTOR DE GARANTIA

Como já foi referido anteriormente, a garantia de potência deve ser premiada em nosso
entender. Mas por garantia de potência entendemos a capacidade de determinada central renovável
produzir num período pré-definido pelo produtor.

Surgem dois conceitos que são fundamentais de serem relembrados e que nos levam a
considerar Fg: por um lado, a impossibilidade de armazenar energia eléctrica; por outro lado, o
preço da energia ser mais elevado nas horas de ponta.

No primeiro caso, temos um dos grandes problemas do sistema electroprodutor. A energia
não é armazenável, de onde a previsibilidade é fundamental. Se formos ao detalhe, só mesmo a
matéria-prima pode ser armazenável mas nunca a energia já produzida; é o caso das barragens de
albufeira em que a água pode ser mantida ou na produção térmica em que se armazena gás, carvão
ou fuel. Todavia, apenas no primeiro exemplo, o das barragens de albufeira, se pode produzir de
um momento para o outro.
A ligação à segunda questão é simples: o facto das renováveis poderem garantir potência
em determinados períodos reduz substancialmente o custo para o consumidor final. Claro está que
não é fácil prever o vento ou a força das marés, mas pelo menos o prémio pago aos promotores de
renováveis deverá constituir um estímulo para realizarem investigação na área da armazenagem. É o
caso da pesquisa, por exemplo, no que respeita as baterias de vanádio para os geradores eólicos.

O padrão de consumo de energia num determinado território pode ser definido por um
diagrama de cargas, pelo que a sua análise se mostra fundamental. Nos exemplos fornecidos na
Tabela 18, tomando por base os dias de ponta anual de 2005 e 2006, a ponta das cheias
corresponde praticamente ao dobro do consumo de energia do período de menor consumo de
vazio.
MW

2006-01-30

2005-01-27

Potência máxima

8804

8528

Potência mínima

4559

4600

Pot. Min. / Pot. Máx.

0,52

0,54

Tabela 18 - Dias de Ponta em 2005 e 2006 (fonte: REN)
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A Figura 12 dá-nos os respectivos diagramas de carga na Rede Nacional de Transporte.

Figura 12 - Diagramas de Carga dos dias de Ponta em 2005 e 2006 (fonte: REN)

A análise deste diagrama de cargas leva-nos ao seguinte raciocínio: visto que as centrais
entram na rede por ordem de custos marginais crescentes, nos períodos de (v) a energia será mais
barata num mercado liberalizado, e nos períodos de (p+c) a energia será mais cara. Logo, se as
renováveis conseguirem produzir preferencialmente neste último período, baixarão o preço para o
consumidor final.
Note-se que o diagrama de cargas confirma o que suspeitávamos: a produção renovável,
uma parcela da produção em regime especial (PRE), mantém-se estável em função do tempo. É
aqui que reside a questão – é importante fomentar o desenvolvimento tecnológico por forma a
poder produzir energia renovável sobretudo nas (p+c), o que levaria a uma redução substancial dos
custos para os consumidores.
Um outro aspecto que merece relevo é a necessidade de melhorar o planeamento da rede.
E isso tem a ver com a previsibilidade falada anteriormente neste trabalho e todos os benefícios que
ela acarreta: menores custos, melhor serviço, menos poluição... Esta é uma das grandes críticas às
FER; por muita potência instalada que exista, se parar o recurso de repente, a rede sofrerá uma
oscilação repentina.
Como tal, o factor de garantia Fg deve ter por objectivo dois aspectos – a promoção do
desenvolvimento tecnológico e a procura de determinada garantia de potência a ser fornecida pelas
centrais renováveis.
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Para quantificarmos o Fg, foi então decidido medir a variação média do preço da energia
entre as horas de (v) e (p+c) que se produz num mercado liberalizado. Pensamos que esta variação
seria um prémio justo para os que conseguirem produzir quando pretenderem a partir de FER.
Uma vez mais optámos pelo mercado espanhol pelas razões acima citadas e pelo mesmo conjunto
de dias que serviram de base ao cálculo do preço médio da energia. Os resultados obtidos estão
compilados na Tabela 19.

DIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
MÉDIA

(v)
30,30
26,02
27,66
24,75
28,23
27,70
30,07
28,25
28,20
29,40
30,31
32,02
28,86
27,51
26,81
28,96
28,26
26,66
32,56
28,08
29,42
28,24
29,54
30,28
30,92
27,10
28,16
28,30
29,91
33,87
28,88

RELAÇÃO (F’g)

(p+c)
35,27
34,91
35,80
33,66
26,35
33,14
42,62
43,26
42,20
41,60
43,46
32,23
35,25
41,61
34,95
35,72
37,40
35,63
34,81
39,09
37,67
39,10
40,57
39,66
27,57
29,88
34,70
37,91
41,03
27,13
36,47
1,26

Tabela 19 - Valor Médio do MW nas horas de (v) e (p+c) no Mercado Liberalizado
(fonte: OMIP)
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Na tabela anterior, procedemos à determinação do custo médio do MW transaccionado
para os mesmos dias já apresentados anteriormente, quer nas horas de vazio, quer nas horas de
ponta e cheias. A relação entre a média mensal do custo do MW nas (p+c) e a média mensal do
custo do MW nas horas de (v) daria o factor provisório F’g.

Assim, é fundamental decidir qual o critério de atribuição deste parâmetro. Pensamos que
Fg deveria ser função da capacidade do produtor garantir potência mas também da potência
efectivamente colocada na rede em função do horário (Tabela 20).

DETERMINAÇÃO DE Fg

GARANTIA DE

NÃO GARANTE

PRODUÇÃO

POTÊNCIA

POTÊNCIA

≥ 75% nas (p+c)

F’g

< 25% nas (p+c)

F’g + 1
2

F’g + 1
2
1

Tabela 20 - Proposta de Cálculo do Factor de Garantia

A Tabela 20 proposta relaciona dois aspectos: por um lado, o facto de a central produzir
uma percentagem da sua produção total nas horas de (p+c) e, por outro lado, o facto de garantir à
rede uma determinada quantidade de energia com antecedência.

Quanto à garantia de potência, deve ser considerada existente caso o produtor informe
previamente a REN quanto aos valores que será provável fornecer e em que períodos horários.
Assim, existirá seguramente uma maior relação entre produtor e rede, benéfica para todos os
consumidores. Diga-se que deve ser requerida uma margem máxima de erro para a previsão, para
ser considerada válida, nos 10% do valor previsto; caso contrário, seria considerada ausência de
previsão.

As centrais hídricas são, de entre as FER, aquelas que melhor controlam o período em que
produzem energia. É do interesse público que se mantenham a produzir maioritariamente nas horas
de (p+c) tal como acontece hoje. Portanto, parece-nos que as centrais hídricas também deverão
reger-se pelo factor de garantia proposto em cima.
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5.3 Fr – FACTOR DE RISCO

O factor de risco que consideramos no modelo proposto pretende ter em atenção a
volatilidade dos preços das matérias-primas para produção de energia eléctrica em Portugal. Tal
como verificámos no capítulo passado, é bom relembrar que cerca de 70% da produção nacional
passa pelo uso de gás natural, carvão ou fuel óleo.
Ora o sector energético é uma indústria como outra qualquer – o valor do produto final
depende directamente do preço da matéria-prima. Mais ainda neste caso porque se trata de uma
indústria capital-intensiva, ou seja com pouca mão-de-obra e elevado valor aplicado nas instalações.
Como tal, é legítimo dizer que o preço da nossa energia está claramente “indexado” às flutuações
dos preços nos mercados de matérias, embora o consumidor ainda não o sinta directamente pelo
efeito da regulação do Estado. No entanto, com a entrada em funcionamento do MIBEL também
em Portugal se poderá começar a fazer sentir o efeito.

Esta linha de pensamento leva-nos então a considerar um factor de risco no pagamento das
renováveis. A lógica é a seguinte: se conseguirmos prever com precisão como se fará a evolução das
principais matérias nos próximos anos, poderemos extrair o risco a que estamos expostos, e como
tal, acrescer o pagamento das FER de um prémio para fomentar o seu uso – reduzindo pois a
exposição nacional às flutuações dos mercados internacionais.

É fundamental lembrarmo-nos de um outro factor muito preocupante – as matérias
utilizadas estão todas elas ligadas à evolução do preço do barril de petróleo, que como é do
conhecimento geral, é controlado pela organização dos países exportadores de petróleo (OPEP) e
por um ou outro produtor mais. Eis a evolução assustadora do Brent nos últimos vinte anos:

Figura 13 - Evolução do Preço do Brent (fonte: Reuters)
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Infelizmente, não é apenas a escassez de recurso ligada à procura crescente que afecta o
preço das matérias-primas. Existem outros factores geopolíticos que levam a uma volatilidade
desconcertante de preços, e que têm a ver com as relações tensas entre nações. São vários os
exemplos nos últimos anos, vejamos apenas dois recentes: em 2006 a Rússia, principal produtor
mundial de gás natural, decidiu cortar o abastecimento de gás natural à Ucrânia por esta não aceitar
um aumento de 42 €/m3 para 195 €/m3 – um argumento que traduz a insatisfação russa perante a
aproximação ucraniana à EU; já em 2007, Hugo Chávez, presidente da Venezuela e Mahmoud
Ahmadinejad, presidente do Irão, acordaram ambos exercer pressão dentro da OPEP para reduzir a
produção em 1,7 milhões de barris – não mais do que o resultado dos braços-de-ferro que têm
vindo a travar com os EUA.

Assim nasce a necessidade de contabilizar o risco a que estamos sujeitos num mercado
liberalizado. Qualquer aumento, por exemplo no gás natural, terá inevitáveis consequências para o
preço final da energia. Logo decidimos fazer uma breve análise da evolução passada e provável
evolução futura dos preços de gás natural e do carvão.

O factor de risco que aqui propomos acarreta duas componentes: o aumento do preço das
matérias-primas e o correspondente peso na produção nacional da produção de energia eléctrica a
partir dessas mesmas matérias. Posto isto, importa estudar a provável evolução futura de preços,
especialmente para as matérias “indexadas” ao petróleo. Relembre-se que o gás natural e o carvão
representaram em 2006 cerca de 70% da produção de energia eléctrica, tal como vimos
anteriormente neste capítulo. Nos dois casos estudados, foi utilizado um panorama temporal de 5
anos, para que a previsão do risco fosse mais correcta.
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Quanto ao gás natural, foi utilizado o modelo multiplicativo de previsão de Holt pelo facto
de se tratar de um conjunto linear de valores com tendência, como se pode ver pela subida no
longo prazo do preço, sem uma sazonalidade predefinida. Os dados utilizados foram recolhidos
junto da DGGE e encontram-se na Tabela 21, embora sejam escassos e penalizem a precisão da
previsão.
TARIFA MÉDIA DO GÁS NATURAL PARA A ÍNDUSTRIA (€/GJ)
Jan.

Jul.

Jan.

Jul.

Jan.

Jul.

Jan.

Jul.

Jan.

Jul.

Jan.

Jul.

Jan.

Jul.

Jan.

00

00

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

4,14 4,14 4,65 4,45 4,04 4,28 3,83 3,63 3,45 3,86 4,04 4,60 5,61

5,82 6,02

Tabela 21 - Preço do Gás Natural (fonte: DGGE)

Neste modelo, a previsão para t+n é feita com base na fórmula em t:
Ft+n = at+n.bt
Onde:

−

O nível define-se por:

at = α . Xt + (1- α) . (at-1 + bt-1)

−

A tendência é definida por:

bt = β . (at – at-1) + (1- β) . bt-1

−

E onde:

0<α,β<1

Os resultados obtidos com esta previsão foram muito positivos; foram realizados testes
para avaliar a precisão e adaptabilidade do modelo utilizado e os valores obtidos comprovam a
eficácia do modelo. O primeiro teste foi a soma do quadrado dos erros, SSE. Neste caso, o erro
representa a diferença entre a previsão e a observação. Como esta diferença pode ser positiva ou
negativa, utiliza-se a soma dos seus quadrados. Como tal, o valor obtido de SSE = 2,57 é muito
satisfatório e traz credibilidade ao modelo.
De seguida, foi avaliado o erro quadrático médio, MSE, que consiste em dividir SSE pelo
número de observações utilizadas, 15, e mais uma vez o resultado foi animador: MSE = 0,17. Ou
seja, para cada previsão, existiu em média um erro de 0,17.
Por fim, a validade do modelo foi confirmada pelo erro percentual absoluto médio, MAPE,
ou seja ponderar a cada iteração o erro obtido com a observação respectiva. O MAPE é o valor
absoluto desta ponderação (uma vez mais porque o erro pode ser positivo ou negativo) e foi obtido
MAPE = 1,22%.
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O gráfico seguinte apresenta os resultados:

A Tabela 22 sintetiza a previsão do preço no inicio dos anos 2008 a 2012.

PREVISÃO DO PREÇO DO GÁS NATURAL (€/GJ)
Jan.

Jan.

Jan.

Jan.

Jan.

08

09

10

11

12

6,88

7,58

8,29

9,00

9,70

Tabela 22 - Previsão do Preço do Gás Natural

Se aceitarmos como fiável esta previsão, então podemos considerar que face ao preço
actual de 6,00 €/GJ, o gás natural poderá sofrer um aumento na casa dos 50% até Janeiro de 2012.
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Por seu lado, não existem dados em Portugal quanto aos preços do carvão. Para fazer uma
estimação foram pois utilizados os preços médios de exportação nos EUA nos últimos anos, dados
recolhidos junto da agência da energia americana. Estes valores encontram-se na Tabela 23.

PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO DO CARVÃO NOS EUA ($/ton)
Ano

1T

2T

3T

4T

2000

35,82

34,31

35,03

34,48

2001

35,47

35,88

38,22

38,50

2002

39,57

40,77

42,93

38,58

2003

39,72

35,67

33,19

36,49

2004

48,38

55,95

55,10

55,54

2005

68,26

66,26

66,42

67,85

2006

74,69

71,11

68,53

70,17

Tabela 23 - Preço de Exportação de Carvão nos EUA (fonte: US Energy Agency)

Para esta previsão, foi utilizada uma regressão linear simples. A razão prende-se com o
facto dos preços do carvão estarem associados a uma evolução mais constante, e não ser portanto
necessário modelar as variações tal como no gás natural. Seguido o mesmo método que para o gás
natural para testar esta regressão, obteve-se um erro percentual médio absoluto MAPE = 1,55%.
Como tal, as previsões da Tabela 24 são fiáveis e comprovam precisão nos testes estatísticos.

Data
Período
Previsão

2008 2009 2010 2011 2012
32
36
40
44
48
78,20 84,58 90,97 97,35 103,74

Tabela 24 - Previsão do Preço do Carvão
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Seguem os resultados apresentados sob forma gráfica:

Mais uma vez, obtemos uma subida potencial do preço na ordem dos 50% a cinco anos 70,17$/ton no final de 2006 face aos possíveis 103,74$/ton no ínicio de 2012.

Assim sendo, é legitimo considerar que quer o gás natural quer o carvão estarão sujeitos a
um aumento de preços na casa do 50% para 2012. Visto que 70% da produção eléctrica provém
destas fontes, então o risco de aumento do preço da electricidade seria de:
Risco = 0,7 x 0,5 = 35%

Como tal, julgamos que a cobertura deste risco deverá ser feita pelo pagamento de um
prémio de 5% anual para as FER de forma a potenciar o seu desenvolvimento, aumentar o seu peso
na produção nacional e reduzir a exposição ao risco.

O Fr proposto é então de 1,05 para o período 2008-2012.
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5.4 ACTUALIZAÇÕES

Vistas as propostas que apresentamos com este novo modelo, as actualizações devem
também ser eliminadas em nosso entender. Estas são actualmente compostas pelos factores de
índice de preços no consumidor (IPC) e perdas (LEV).

O IPC é sem dúvida um bom instrumento para actualizar a remuneração aos produtores.
No entanto, o IPC nos moldes em que está considerado deve ser alvo de reflexão: por um lado, não
faz sentido que o IPC tenha impacto em factores rígidos tais como o factor Z ou o actual KMHO,
que não devem ser actualizado com o passar dos anos; por outro lado, o modelo proposto
acompanha as evoluções do mercado que actualiza por si só os preços.
É o caso do preço da energia que é tomado no mês m tomando os preços no mercado
liberalizado no mês m-1 como referencial. É também o caso do preço para as emissões, que passa a
estar indexado aos contratos de futuros para o mês de Dezembro seguinte a m. Quaisquer dos dois
outros factores propostos, Fg e Fr, são adimensionais e nada têm a ver com factores temporais pelo
que não faz sentido serem actualizados pelo IPC.

Já o factor LEV, procura traduzir a ideia que as centrais renováveis, por produzirem
menores quantidades de energia, estão ligadas à rede em pontos mais próximos do consumidor,
evitando assim perdas com a transformação.
Existem duas razões para não se contabilizarem estas perdas: por um lado, cada vez as
centrais renováveis têm maiores potências instaladas o que leva a que estejam ligadas à REN mais
cedo, sofrendo portanto também perdas nas transformações; por outro lado, o avanço da
tecnologia leva a que estas perdas tendam a ser desprezíveis quando consideradas as potências
injectadas.
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5.5 SÍNTESE DO MODELO PROPOSTO

Valor da remuneração no mês m:

VRDm = ENERGIA x Fg x Fr

Onde:
ENERGIA = ECRm x [Cotação + Emissões x Valor emissões x Z]

−

ECRm: energia produzida no mês m;

−

Cotação: média mensal do preço da energia no mês m-1 no mercado liberalizado;

−

Emissões: toma o valor de referência de 400 g CO2/kWh;

−

Valor das emissões: valor dos contratos de futuros de emissões de CO2 para o mês de
Dezembro imediatamente a seguir a m;

−

Z: características do recurso endógeno.

E ainda:
•

Fg é definido pela tabela seguinte:
DETERMINAÇÃO DE Fg

GARANTIA DE

NÃO GARANTE

PRODUÇÃO

POTÊNCIA

POTÊNCIA

≥ 75% nas (p+c)

F’g

< 25% nas (p+c)

•

F’g + 1
2

F’g + 1
2
1

Fr toma o valor de 1,05.
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6. SIMULAÇÃO
Nesta última parte da tese, pretendemos verificar qual o impacto de uma hipotética
aplicação do modelo proposto no para as principais FER. Interessa verificar qual seria a variação do
preço do MWh para cada tecnologia, e assim verificar se o modelo está adequado às necessidades.
Foi criado pois um simulador, que mediante a fórmula proposta anteriormente, calcula o valor que
receberiam os promotores dos projectos em Junho de 2007. Relembramos em baixo essa expressão:

VRDm = ECRm x [cotação + emissões x valor emissões x Z] x Fr x Fg

Foram também considerados os seguintes valores na simulação:
•

Em termos de cotação, foi utilizado o valor médio da energia no mercado liberalizado para
o mês m-1, ou seja Maio de 2007: como referenciado anteriormente, cotação = 33€/MWh

•

Em termos ambientais, foram tomados os seguintes valores como referência:
Emissões
Valor emissões

•

400 g/kWh
0,00002 €/kWh

Para os valores de Z, recorremos à legislação actual:

Tecnologia
Ondas
Solar
Eólica
Biomassa
Mini‐Hídrica
•

Z
28,4
35
4,6
8,2
4,5

Quanto ao factor de garantia, é indicado pela tabela:
Produção
(p+c)
>75%
<75%

•

(v)
<25%
>25%

Garantia

Sem
Garantia

1,26
1,13

1,13
1

Para o factor de risco, assume-se Fr = 1,05
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Para o caso das ondas, foi tomado como exemplo uma central até 4MW, sendo que o
limite de potência instalada a nível nacional é de 20MW:

VRDm (€/MWh)
273,2
308,7
344,2

Detalhe
Central sem garantia alguma de potência
Central com garantia ou produção superior a 75% nas (p+c)
Central com garantia e produção superior a 75% nas (p+c)

Já no que toca a energia solar, foi considerada uma instalação fotovoltaica com potência
superior a 5kW, desde que com uma capacidade instalada a nível nacional inferior a 150MW:

VRDm (€/MWh)
328,7
371,4
414,1

Detalhe
Central sem garantia alguma de potência
Central com garantia ou produção superior a 75% nas (p+c)
Central com garantia e produção superior a 75% nas (p+c)

Para a energia eólica, e sem restrições algumas à capacidade nacional instalada:

VRDm (€/MWh)
73,3
82,8
92,3

Detalhe
Central sem garantia alguma de potência
Central com garantia ou produção superior a 75% nas (p+c)
Central com garantia e produção superior a 75% nas (p+c)

Em termos de biomassa, foi considerada uma central de resíduos florestais, até um limite
de capacidade nacional instalada de 250MW:

VRDm (€/MWh)
103,5
117,0
130,4

Detalhe
Central sem garantia alguma de potência
Central com garantia ou produção superior a 75% nas (p+c)
Central com garantia e produção superior a 75% nas (p+c)

Em termos de mini-hídrica, considerou-se uma central até 10MW:

VRDm (€/MWh)
72,5
81,9
91,3

Detalhe
Central sem garantia alguma de potência
Central com garantia ou produção superior a 75% nas (p+c)
Central com garantia e produção superior a 75% nas (p+c)
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Para obtermos a remuneração actual unitária, foi utilizada a fórmula que presentemente
vigora. Foi também modelado um programa para calcular esta remuneração:

VRDm = KMHOm x [PF(VRD)m+ PV(VRD)m + Z x PA(VRD)m] x (IPCm-1/IPCref) x [1/(1-LEV)]

Através dos parâmetros técnicos de cada tecnologia, bem como da utilização da capacidade
expectável, obtemos as remunerações presentes na Tabela 25.
TECNOLOGIA

REMUNERAÇÃO ACTUAL (€/MWh)

Ondas

257,6

Solar

307,5

Eólica

86,5

Biomassa

108,1

Mini-Hídrica

82,7

Tabela 25 - Síntese da Remuneração actual por Tecnologia

Como podemos verificar, estes valores andam bastante próximos daqueles que foram
obtidos pelo modelo proposto: nos casos da energia das ondas e da energia solar, o valor actual é
um pouco mais baixo que o hipotético valor; para a energia eólica e a biomassa, os valores actuais
encontram-se dentro do intervalo de preços da nova proposta.
No Tabela 26, sintetiza-se as remunerações actuais e as que seriam obtidas com a aplicação
do novo modelo (considerando o pior cenário, ou seja, sem garantia de potência). Faz-se ainda uma
estimativa do valor recebido após o período de amortização, ou seja com Z=1.
REMUNERAÇÕES
€/MWh

ACTUALMENTE
Z≠1

Z=1

MODELO PROPOSTO
Z≠1

ONDAS

257,6

273,2

SOLAR

307,5

328,7

EÓLICA

86,5

BIOMASSA

108,1

MINI-HÍDRICA

82,7

52,4

73,3
103,5

Z=1

43,1

72,5

Tabela 26 - Quadro Resumo Comparativo de Remunerações
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7. CONCLUSÃO

O objectivo desta Tese de Mestrado passava por avaliar o sistema de remuneração das
energias renováveis em Portugal. Foi analisada a remuneração actual e foi proposta uma nova
metodologia que acompanharia de forma mais correcta as variações do mercado.

A remuneração actual teve a sua primeira versão em 1988 e tem vindo a ser adaptada desde
então. No entanto, a alteração dos pressupostos do mercado eléctrico justificava por completo a
sua revisão. As alterações climáticas, com os consequentes impactos nas cotações do CO2, bem
como a passagem ao mercado liberalizado, através da entrada em funcionamento do MIBEL, são
razões bastantes para a realização deste estudo.
A análise foi totalmente imparcial.
O modelo proposto procura acima de tudo promover a justiça junto dos investidores e do
Estado. Trata-se de uma proposta de um modelo mais simples e que se adequa melhor ao MIBEL,
portanto que estaria melhor preparado para acompanhar o mercado liberalizado.
Trata-se de uma tarifa de mercado.
De facto, não se trata de nenhum dos esquemas que se aplicam actualmente pela Europa.
Trata-se de uma fórmula remuneratória integralmente indexada ao mercado, quer no caso do valor
da energia, quer no caso do valor do CO2.

Quando iniciámos este trabalho, era nossa intenção testar um novo modelo de
remuneração para as FER. Ao concluirmos o trabalho, verificamos que foi proposta uma nova
metodologia mais dinâmica que valoriza adequadamente todos os componentes da remuneração.
Pretende-se que esta seja uma abordagem que contribua para a evolução de um sector que se
encontra numa fase crucial do seu desenvolvimento.

Seria interessante avaliar num futuro próximo a harmonização dos sistemas de suporte às
FER na Europa. Visto que as directivas da EU apontam para a criação de mercados de electricidade
liberalizados, a nova metodologia proposta poderá ser considerada perante tal cenário.

82

8. BIBLIOGRAFIA

1. Percebois Jacques, “Economie de l’Energie”,
Paris Economica, 1989
2. Mohammad Shahidehpour et al, “Market Operations in Electric Power Systems”
Wiley InterScience, 2002
3. Montgomery, Douglas C. e Runger, “Applied Statistics and Probability for Engineers”
John Wiley & Sons, New York, 2003
4. Carol A. Dahl, “International Energy Markets: Understanding Pricing, Policies and Profits”
PennWell, 2004
5. “Renewable Energy in Europe: Building Markets and Capacity”
European Renewable Energy Council, 2004
6. João Cruz, António Sarmento, “Energia das Ondas: Introdução aos Aspectos
Tecnológicos, Económicos e Ambientais”
Instituto do Ambiente, 2004
7. J.P. Sucena Paiva, “Redes de Energia Eléctrica: uma Análise Sistémica”
IST Press, 2005
8. Sir Nicholas Stern, “The Economics of Climate Change”
HM Treasury, 2007
9. “Renováveis – Estatísticas Rápidas – Abril de 2007”
DGGE, 2007

Legislação
•

Estratégia Nacional para a Energia

•

Decreto-lei nº189/88

•

Decreto-lei nº168/99

•

Decreto-lei nº339-C/2001

•

Decreto-lei nº33-A/2005

•

Decreto-lei nº225/2007

•

Directiva 2001/77/CE

83

Associações Consultadas
•

APREN – Associação Portuguesa de Energias Renováveis (www.apren.pt)

•

AWEA – American Wind Energy Association (www.awea.org)

•

BERA – Biomass Energy Research Association (www.bera1.org)

•

EEA – European Energy Agency (www.eea.europa.eu)

•

EWEA – European Wind Energy Association (www.ewea.org)

•

IEA – International Energy Agency (www.iea.org)

•

RPA – Renewable Power Association (www.r-p-a.org.uk)

Comissão Europeia (http://europa.eu/pol/ener/index_pt.htm)
•

Eurostat – (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/)

•

“FORRES 2020: Analysis of the Renewable Energy Sources' Evolution up to 2020”, 2005

•

“REXPANSION: A Review of Promotion Strategies”, 2005

•

Livro Branco, 1997

•

Livro Verde, 2006

Fontes Financeiras
•

Agência Bloomberg (www.bloomberg.com)

•

Agência Reuters (www.reuters.com)

•

Banco Barclays

•

Banco BES

•

Banco BEST

Gabinetes ou Institutos Nacionais
•

INE – Instituto Nacional de Estatística (www.ine.pt)

•

DGGE – Direcção Geral de Geologia e Energia (www.dgge.pt)

•

ERSE – Entidade Reguladora do Sector Energético (www.erse.pt)

•

INETI – Instituo Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (www.ineti.pt)

•

OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia (www.omip.pt)

•

IMT – Instituto de Meteorologia (www.meteo.pt)

84

Imprensa
•

Expresso:

- edição 30 de Dezembro de 2006
- edição 30 de Março de 2007
- edição 19 de Maio de 2007

•

Jornal de Negócios:

- edição 22 de Fevereiro de 2007
- edição 14 de Maio de 2007

Ministérios Consultados
•

Ministério das Finanças

•

Ministério da Economia e Inovação

•

Ministério da Ciência e Tecnologia

Conferências
•

“Energias Renováveis em Portugal e Espanha”
Banco BES/Expresso – Maio 2007

•

“Mercados Financeiros e Ambiente”
Banco BEST – Junho 2007

•

“Renewables 2020 – Towards 20%”
Governo Português – Julho 2007

Motores de Busca
•

www.google.com

•

www.altavista.com

•

www.yahoo.com

85

ANEXO 1 – MODELO ECONÓMICO

O presente anexo tem como função realizar uma estimativa do período de amortização do
investimento para centrais de FER. Construímos portanto um modelo económico simplificado
onde interagem diversas variáveis, baseado na igualização dos custos de exploração aos proveitos de
exploração. Serão apresentados os resultados obtidos segundo a remuneração actual das FER e
comparados com os resultados obtidos para a remuneração à luz do modelo proposto nesta Tese
de Mestrado.

1. CONSTRUÇÃO DO MODELO

Ao igualarmos os custos de exploração aos proveitos realizados, estaremos a definir o
período de amortização da central. Existem dois tipos de custos numa central deste género: o custo
do capital investido e os custos de operação e manutenção.
Para o primeiro caso, podemos utilizar o método da anuidade, sendo C o custo de capital, i
a taxa de juro e n o período de amortização:

(1)
Para o segundo caso, considera-se uma fracção x do capital investido para operação e
manutenção, pelo que os custos totais CT são dados por:

(2)

Por seu lado, os proveitos anuais PA são dados pela potência instalada P, a sua utilização
anual h, e ainda pela remuneração que é praticada VRD:
(3)
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Considerando agora o capital investido em função da potência instalada através do custo
unitário da potência instalada CP, ao igualarmos as duas expressões anteriores, (2) e (3), e
conhecendo todos os outros parâmetros, podemos efectuar uma estimativa do período de pay-back
do investimento:

(4)

Ora esta última equação pode ser simplificada:

(5)

Assim sendo, com a equação anterior, ficamos com o período de amortização n em função
de outros factores que podem ser estimados. De seguida apresentamos esses valores.

2. VALORES DE REFERÊNCIA

Foi considerada uma taxa de juro i = 3%. Quanto aos valores utilizados para cada
tecnologia, ficam expressos na Tabela em baixo.

TECNOLOGIA

INVESTIMENTO
MÉDIO – CP
€/kW

UTILIZAÇÃO
POTÊNCIA
horas

CUSTO OPERA.
E MANUT.
%

ONDAS

4.000*

2.190

8

SOLAR

3.500

1.600

5

EÓLICA

1.050

2.300

5

BIOMASSA

2.775

7.000

8

*Valor indicativo, valor expectável na maturidade = 1200€/kW.
Tabela 27 - Dados Técnicos das várias Tecnologias
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Quanto às tarifas VRD aplicadas na fórmula, utilizámos os seguintes valores calculados
segundo o simulador do Capítulo 6:

TECNOLOGIA

TARIFA
ACTUAL
€/kWh

TARIFA
PROPOSTA
€/kWh

ONDAS

0,258

0,273

SOLAR

0,308

0,329

EÓLICA

0,087

0,073

BIOMASSA

0,108

0,104

Tabela 28 - Tarifas Utilizadas para a Simulação

3. RESULTADOS

A aplicação dos dados de cada tecnologia à Equação (5) leva-nos à obtenção da tabela de
resultados. Note-se que se trata sempre do pior cenário quanto ao modelo proposto, portanto o
período de retorno real teria tendência a ser mais reduzido.

PERÍODO DE
RETORNO EM
ANOS

TARIFA
ACTUAL

TARIFA
PROPOSTA

ONDAS

23

19

SOLAR

14

12

EÓLICA

9

12

BIOMASSA

5

6

Tabela 29 - Período de Amortização

Como podemos observar, o período mais alargado no caso da energia das ondas prende-se
com o facto de ser uma tecnologia ainda em demonstração. Quanto à energia solar apresenta um
período aceitável, e que seria reduzido para 12 anos com a nova metodologia. Para o caso da eólica,
o modelo traduz a situação actual, embora se desse um agravamento com a aplicação do proposto.
No que toca a biomassa, encontra-se numa situação muito favorável, muito devido à vontade do
Governo de fomentar a construção de novas centrais.
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