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Abstract 

Building integrated micro-generation technologies are an effective way of promoting energy 

efficiency in decentralized production networks. Whether it is from production or investment 

incentives or trough feed in tariffs it can be affirmed that public legislations will have a significant 

role in the future of new energy generation technologies. In Portugal, the introduction of a new 

energy paradigm based in local energy systems is being promoted with the publication of 

several legislative documents such as the Decree Law 363/2007 or the National Plan for Action 

on Energy Efficiency (PNAEE). However, some flaws can be identified on the actual legislation, 

namely the lack of an appropriate legislation for installations ranging from 5.75 to 150kW. The 

goal of this work is to analyze different feed in tariff schemes that can be applied to building 

integrated micro-generation systems of such kind. A detailed analysis of the current Portuguese 

legal framing is conducted, as to verify the main characteristics that are responsible for the 

feed-in-tariffs’ unsuccessful application. An overview on feed-in-tariffs schemes applied in 

several countries is presented as to identify the key drivers responsible for the legislations’ 

success.  

In the end, conclusions are made for some characteristics that are considered essential to 

analyze when defining a new feed-in-tariff for Portugal.  

Key Words: Renewable Energies, building-integrated, feed-in-tariffs, payback on investment. 
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Resumo 

A integração de sistemas de micro-geração em edifícios é uma maneira eficaz de promover a 

eficiência energética em sistemas de redes descentralizadas. Seja a partir da produção ou 

incentivos ao investimento ou através da criação de tarifas de remuneração, é possível afirmar 

que as legislações públicas terão um papel preponderante no futuro das novas tecnologias de 

geração de energia. Em Portugal, a introdução de um novo paradigma energético baseado em 

sistemas energéticos locais tem vindo a ser promovido a partir de vários documentos 

legislativos tais como o decreto-lei 363/2007 ou o Plano Nacional para Acção na Eficiência 

Energética (PNAEE). Contudo, os resultados não são ainda os desejáveis, podendo ser 

identificadas várias falhas na legislação corrente, nomeadamente a falta de uma legislação 

apropriada para instalações com potências entre os 5,75 e os 150 kW. O objectivo deste 

trabalho é analisar diferentes esquemas tarifários que poderão ser aplicados a sistemas deste 

tipo. Uma análise detalhada do actual enquadramento legal português é conduzida, a fim de 

verificar quais as principais características responsáveis pelo insucesso da aplicação das 

tarifas de remuneração. Adicionalmente, uma pesquisa sobre esquemas tarifários aplicados 

noutros países é apresentada, a fim de identificar quais os factores responsáveis pelo sucesso 

dessas legislações. 

No fim, são feitas conclusões sobre as características que se consideram essenciais analisar 

na hora de definir um novo esquema tarifário para Portugal.  

Palavras-chave: energias renováveis, integração em edifícios, tarifas remuneratórias, período 

de retorno do investimento. 
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1 Introdução 

O desenvolvimento e disseminação de tecnologias de produção de energia renovável 

representa uma oportunidade única de reduzir as emissões de gases com efeito estufa (GEE), 

preservando o ambiente e contribuindo para um futuro mais sustentável.  

Uma vez que a grande maioria destas tecnologias permitem o aproveitamento dos recursos 

naturais presentes em cada país para a produção de energia, oferecem também aos países a 

oportunidade de melhorar a sua segurança energética, e de acelerar o seu desenvolvimento 

económico e social, desde que associadas a uma estratégia de estímulo a conteúdos 

regionais, sendo que a exploração das mesmas resulta num foco de estímulo económico local.   

As vantagens das energias renováveis são inúmeras, seja devido aos seus reduzidos níveis de 

emissões de GEE ou à possibilidade de levar a energia aos locais mais remotos do mundo, 

uma vez que com a maioria destas tecnologias se pode produzir energia localmente sem 

recorrer a uma rede, contudo, a maior parte das tecnologias baseadas em fontes de energia 

renovável (FERs) acarretam ainda um grande problema que dificulta o seu desenvolvimento e 

comercialização: o investimento. No geral, em comparação com as fontes de energia 

convencionais – baseadas em combustíveis fósseis – estas tecnologias ainda não são 

economicamente competitivas por si só, sendo necessária a atribuição de subsídios e apoios 

ao investimento a fim de as tornar numa realidade, os quais devem resultar num estímulo ao 

desenvolvimento de actividades de elevado valor acrescentado no país. 

É então importante criar as condições necessárias para que o investimento num tipo de energia 

renovável seja considerado uma opção competitiva. As tarifas remuneratórias são uma forma 

de apoiar e subsidiar as energias renováveis e são neste momento um dos mecanismos de 

apoio com mais sucesso no mundo, e em particular na União Europeia (EU). Em geral, estas 

tarifas remuneratórias prevêem a ligação dos sistemas à rede que, por sua vez, fica 

comprometida, durante um período pré-definido, a adquirir a energia produzida a um preço 

atraente, estabelecido pela legislação. 

Portugal não é excepção e existem actualmente vários decretos-lei que definem tarifas 

remuneratórias. Contudo, salvo a energia hídrica e eólica, que já contribuem com uma parte 

significativa para a produção eléctrica em Portugal [51], a penetração das energias renováveis 

em Portugal é ainda bastante inferior ao seu potencial. 

O objectivo deste trabalho é de analisar a legislação tarifária Portuguesa a fim de sugerir 

eventuais melhoramentos e ao mesmo tempo identificar quais os factores mais importantes a 

considerar na possível criação de uma nova tarifa de remuneração.  
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O trabalho é composto por oito capítulos, sendo que no próximo e segundo capítulo é feita uma 

contextualização do problema, inserindo-o no paradigma energético, económico e social da 

sociedade actual. 

• O capítulo três apresenta uma introdução ao conceito de tarifa de remuneração, a sua 

definição, as várias partes que a compõem e quais os aspectos mais importantes para 

se construir um esquema tarifário; 

• No capítulo quatro é introduzido o conceito de micro-geração, onde na primeira parte 

se foca o reconhecimento das tecnologias mais indicadas para integração em edifícios, 

seguido duma descrição mais pormenorizada e técnica das tecnologias mencionadas 

no início;  

• No capítulo cinco é feita uma análise ao enquadramento legal em Portugal, com o 

objectivo de identificar quais os pontos fortes e fracos da corrente legislação e assim 

poder propor alterações de forma a beneficiar a implementação de tecnologias de 

micro-geração no país;  

• O capítulo seis apresenta uma análise às tarifas remuneratórias aplicadas em vários 

países da EU, nomeadamente Espanha, Alemanha, França e Itália, a fim de perceber 

quais os factores que condicionaram o desenvolvimento das tecnologias baseadas em 

FERs nesses países; 

• Após se identificarem os factores mais importantes das tarifas remuneratórias de cada 

país é feita uma análise às mesmas, no capítulo sete, a fim de quantificar e perceber a 

influência de certos aspectos no possível sucesso de um esquema tarifário. 

Por fim, no capítulo oito, apresentam-se as conclusões do trabalho, descrevendo-se o que foi 

conseguido com o trabalho desenvolvido, as vantagens e limitações do mesmo e 

recomendações para futuro trabalho. 
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2 Contextualização 

Durante os séculos XX e XXI o mundo assistiu a um rápido crescimento do consumo de 

energia, consumo esse que se prevê que continue a aumentar a uma taxa de 1,6% ao ano [1]. 

De acordo com a Agencia Internacional de Energia (AIE), é esperado que o consumo de 

energia primária chegue, em 2030, a 17.010Mtep, mais 45% do que o valor de 11.730Mtep 

registados em 2006 [1].  

O impacte desta realidade energética global não está apenas a influenciar negativamente o 

ambiente, mas também alguns aspectos sociais e económicos. Os combustíveis fósseis e o 

urânio são cada vez mais restritos enquanto o consumo destes recursos está a aumentar. 

Como resultado, os preços aumentam, assim como o risco de conflitos causados pela 

escassez da oferta dos recursos energéticos. Na maior parte dos países, a oferta de energia 

está fortemente dependente de recursos como o carvão, petróleo, gás ou urânio.  

 

Ilustração 1.1 Consumo mundial de energia primária até 2008, em MTep [2]. 

Em relação à União Europeia (EU), a dependência da importação destes recursos já excede 

50% e é tido como certo que este valor irá aumentar, enquanto nos Estados Unidos da América 

(EUA) o fornecimento de combustíveis fósseis está-se a tornar um assunto de segurança 

nacional [3]. 

A esta ameaça de falta de oferta de energia acresce o facto de existirem ainda mais de dois 

biliões de pessoas sem acesso a qualquer tipo de energia, o que mostra a urgente 

necessidade da implementação de novas soluções que ajudarão a sociedade a mudar a sua 

direcção.  
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As energias renováveis terão e têm actualmente um papel muito importante no combate a esta 

realidade, contudo, á excepção da energia hídrica, que tem um papel bastante representativo 

na produção eléctrica mundial [2], ainda têm uma expressão pouco significativa no panorama 

da produção energética mundial. Hoje em dia ainda existem muitas barreiras que dificultam o 

crescimento destas tecnologias, sendo o alto custo apresentado, face às energias 

convencionais, o grande responsável pela fraca contribuição das energias renováveis. Por 

outro lado, existem diversas forças que têm acelerado a necessidade de se criarem alternativas 

aos combustíveis fósseis, principalmente na geração de energia eléctrica tais como: 

• Procura global de electricidade: o consumo de energia tem vindo a crescer, pelo que é 

necessário encontrar outras formas de geração energética; 

• Alterações climáticas: Existe cada vez mais uma consciencialização das pessoas em 

relação ao ambiente, onde as energias renováveis se apresentam como uma forma de 

produzir energia limpa, amiga do ambiente.  

• Segurança do fornecimento: Uma grande parte do petróleo consumido vem de países e 

estados considerados hostis para os principais consumidores de energia, pelo que 

existe risco de conflito e de falta de fornecimento de combustíveis.  

• Preço dos combustíveis convencionais: Os combustíveis fósseis estão cada vez mais 

caros e face à sua existência limitada é provável que continuem a encarecer.  

Assim, os políticos de todo o mundo são obrigados, eticamente, politicamente e 

economicamente, a criar as condições necessárias para um rápido e sustentável crescimento 

das energias renováveis. É crucial acelerar a substituição dos combustíveis fósseis pelas 

energias renováveis, de modo a reduzir eficazmente as emissões de GEE e de tornar a 

eficiência energética numa parte importante das nossas vidas.  

A produção descentralizada (PD) pode ser definida como a produção de energia no ou perto do 

ponto de consumo, qualquer que seja o tamanho, tecnologia ou combustível utilizado, ligado ou 

não ligado à rede. A crescente penetração deste novo conceito energético no sistema eléctrico 

é actualmente um assunto de grande discussão e é esperado que durante os próximos vinte 

anos a PD tenha cada vez um papel mais significativo no mercado e estrutura do sector 

eléctrico Europeu, complementando ou substituindo parcialmente a geração eléctrica 

convencional [3]. 

As fontes de energia descentralizada podem contribuir significativamente para o aumento da 

eficiência global dos sistemas energéticos actuais, obtendo-se assim uma redução de custos e 

emissões de GEEs. Tendo em conta a limitada mobilidade do calor e do vapor, as estruturas 

de energia descentralizada dão azo ao desenvolvimento de novas aplicações para sistemas de 

cogeração tais como os sistemas de micro-cogeração ou as pilhas de combustível.  

No campo da oferta de electricidade, a proximidade entra a oferta e a procura reduz as perdas 

na rede de distribuição e transporte. Contudo, as tecnologias de PD e de micro-geração são 
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ainda muito caras para o consumidor final, pelo que os incentivos económicos e as regulações 

públicas são essenciais para fortalecer o desenvolvimento e proporcionar um futuro lucrativo 

para este novo conceito de energia.  

As tarifas remuneratórias – feed in tariffs (FITs) – são um exemplo de legislação ou incentivo e 

representam uma taxa paga por kWh ao produtor da energia, a um preço que seja suficiente 

para tornar os investimentos nesse tipo de energias em opções lucrativas. Este tipo de 

legislação tem provado ser o mecanismo de estímulo ao investimento em tecnologias de 

energia renovável com mais sucesso em todo o mundo. De facto, as tarifas remuneratórias 

resultaram numa maior capacidade instalada e num maior desenvolvimento e estimulação das 

industrias de energias renováveis que qualquer outro mecanismo público [5] .  

A aplicação deste conceito em sistemas integrados em edifícios é de grande interesse, no 

sentido em que os edifícios são grandes consumidores de energia, atingindo, por exemplo, 

cerca de 35% de toda a energia primária e 60% de toda a electricidade consumida em Portugal 

[5], mas também na medida em que apresentam soluções que podem satisfazer as várias 

necessidades energéticas de uma casa, seja ela térmica – produzindo ou calor ou frio – ou 

eléctrica.  
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3 Introdução às tarifas remuneratórias 

Uma tarifa remuneratória é um instrumento utilizado para promover o investimento em 

tecnologias energéticas que usem FERs, as quais tenham um interesse estratégico para o 

país. Este esquema prevê a ligação dos sistemas à rede, que por sua vez adquire a energia 

gerada a um preço pré-definido pela legislação que torne um investimento numa tecnologia de 

energia renovável numa opção lucrativa, ou pelo menos viável.  

Ao propor um esquema tarifário é necessário analisar vários aspectos tais como a margem de 

lucro proporcionada ao investidor, a quantidade de tecnologias utilizadas e a potência dos 

sistemas, ou o tempo em que a tarifa remuneratória vai ser aplicada. Contudo, é igualmente 

importante ter em conta a influência que essa tarifa poderá ter para o país onde está inserida. 

Sendo que é necessário investir bastantes recursos – económicos, naturais e humanos – é 

crítico que o esquema tarifário beneficie a longo prazo a sua região ou país em termos 

ambientais, económicos ou energéticos, por exemplo na criação de novos postos de trabalho, 

incluindo os mais qualificados, ou redução das importações de combustíveis. 

Na dimensão ambiental, os benefícios de promover tecnologias de micro-geração são directos, 

uma vez que a produção de calor ou electricidade a partir destas tecnologias geralmente 

proporciona uma redução de emissões de GEE por kWh de energia convertida. Em 2005, 

cerca de um terço de todas as emissões mundiais de GEEs (1,8 biliões de toneladas) resultou 

da produção de calor, frio ou electricidade em edifícios residenciais e comerciais [6]. Em 

relação ao controlo de emissões, Portugal é obrigado pelo Protocolo de Quioto a reduzir 

significantemente as emissões de carbono e a integração destas tecnologias poderão ter um 

papel preponderante no cumprimento dos objectivos traçados.  

Como foi dito anteriormente, a promoção da PD traz vários benefícios que podem ser atingidos 

com a integração de sistemas de micro-geração em edifícios, pelo que a vertente energética é 

também afectada. Tal como outros países da União Europeia, Portugal é bastante dependente 

do fornecimento externo de combustíveis fósseis. Sendo que a maior parte desse combustível 

é produzido em zonas geográficas do globo politicamente instáveis, é crítico para o país se 

tornar cada vez mais independente em termos energéticos.  

Por fim, a influência de uma tarifa remuneratória no paradigma económico é talvez a mais 

importante, sendo essencial criar as infra-estruturas necessárias para criar o máximo de valor 

possível e beneficiar deste mercado da melhor maneira. Como dito, Portugal é já um país 

baseado nas importações e a oportunidade criada por esta realidade deve ser aproveitada. É 

essencial investir numa oferta interna destas tecnologias, seja a partir da produção integral de 

produtos como, por exemplo, módulos fotovoltaicos ou turbinas eólicas, ou com a produção de 

componentes para esses produtos. Por exemplo, a Martifer, empresa dedicada à construção e 

energia, tem investido fortemente no desenvolvimento, produção e comercialização de 

tecnologias de energias renováveis. Sendo mais conhecida pela sua participação no mercado 
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da energia eólica, a empresa está também presente no segmento da energia solar fotovoltaica 

tendo construído uma fábrica de módulos fotovoltaicos no norte do país. Iniciativas e 

investimentos como estes são muito importantes na demanda de tornar este mercado numa 

estrutura de criação de valor para Portugal, em vez de ser mais uma razão para a importação. 

3.1 Opções Estratégicas para o estabelecimento de Tarifas 

Remuneratórias 

Nos dias que correm, 18 dos Estados Membros da União Europeia aplicam uma variedade de 

diferentes designs de tarifas remuneratórias[8]. As diferenças vão do facto de haver, ou não, 

uma obrigação de compra, até ao método usado para a determinação e ajustamento do valor 

monetário pago. Vários conceitos distintos são aplicados para ter em conta os diferentes custos 

de geração dentro de cada tecnologia. Ainda, alguns países aplicam taxas de regressão para o 

valor de venda tendo em conta a redução dos preços das tecnologias, evitando assim 

compensações demasiado altas para os investidores.   

Um dos aspectos mais importantes no design de tarifas remuneratórias é a determinação de 

um valor e duração da aplicação da tarifa de remuneração. Uma possibilidade é definir o preço 

tendo em conta os custos de geração de electricidade ou então, tendo em conta os custos 

externos que são evitados por se estar a utilizar tecnologias baseadas em FERs. 

3.1.1 Custos de “geração” de electricidade 

Como os custos de geração de electricidade variam de acordo com as tecnologias baseadas 

em FERs, o design da tarifa deverá definir preços diferenciados por tecnologia. Segue-se uma 

lista de factores que se considera que influenciem os custos de geração e que, por 

conseguinte, devem ser considerados na altura de definir os valores das tarifas: 

• Investimento inicial; 

• Custos de licenciamento, seguros, etc. 

• Custos de operação e manutenção; 

• Custos de combustível; 

• Inflação; 

• Taxas de juro para o capital investido (custo de oportunidade); 

• Margem de lucro dos investidores. 

O valor de remuneração será então definido pela quantidade de electricidade que se espera 

que seja gerada durante o tempo de vida da central. 

A maior parte dos países da UE que aplicam tarifas usam o conceito de custos de geração 

para determinar o nível da tarifa.  

3.1.2 Custos externos evitados 

Além dos custos de geração, outros factores, como os custos externos evitados, podem ser 

considerados ao fixar o nível de remuneração. 
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Entre outros, os seguintes custos externos podem ser considerados durante a produção de 

electricidade: 

• Alterações climáticas; 

• Poluição Atmosférica; 

• Perda de produtividade agrícola; 

• Perdas na rede de distribuição e transporte; 

• Dependência da oferta de energia. 

Esta maneira de regular a actividade de produção de electricidade a partir de FERs tem alguns 

benefícios, contudo, tem também algumas desvantagens. Esta relação custo-benefício é 

apresentada na tabela seguinte. 

Vantagens 
 

Desvantagens 

o Não só os custos de geração de 

electricidade são tidos em conta, mas 

também outros factores, como as 

emissões de CO2. 

o Devido à possibilidade de haver uma 

tarifa remuneratória diferente consoante a 

geração seja feita durante o dia ou a 

noite, o sistema é orientado para a 

procura visto que esta é maior durante o 

dia. 

o O valor da tarifa é muito difícil de 

determinar, o que causa alta complexidade 

administrativa e baixa transparência. 

o Incerteza para os investidores devido ao 

valor de remuneração depender de tantos 

parâmetros, sendo o mesmo difícil de 

prever. 

Tabela 3.1.1 Análise custo-benefício do sistema de custos externos evitados. 

Tem-se provado no passado que o valor e uma duração garantida da tarifa remuneratória 

assim como segurança do investimento têm sido factores cruciais para atrair novos investidores 

e aumentar a exploração da electricidade a partir de FERs [5]. Sendo que os custos de geração 

das diferentes tecnologias variam, uma tarifa remuneratória para ter sucesso deve oferecer 

valores específicos para cada tecnologia. A remuneração não deve só cobrir os custos de 

exploração mas também providenciar uma certa margem de lucro ao investidor. Por outro lado, 

os custos têm de ser suportados por alguém. Geralmente estes custos são incluídos no preço 

da electricidade geral sendo assim transferidos para os consumidores. Neste caso, tarifas 

remuneratórias elevadas levam a benefícios para os investidores mas também a um aumento 

da conta de electricidade dos consumidores. A definição de uma tarifa remuneratória 

apropriada é um desafio, pelo que as entidades responsáveis têm de equilibrar entre pacotes 

que sejam atractivos para os investidores e ao mesmo tempo proteger os consumidores da 

subida dos preços da electricidade.  
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3.1.3      Revisão das Tarifas de remuneração 

As tarifas têm de ser revistas regularmente a fim de assegurar que estão bem enquadradas 

com a realidade da tecnologia e com os objectivos propostos aquando a sua introdução. Por 

exemplo, os custos de produção da energia podem sofrer alterações significativas devido à 

variação do preço dos materiais (ex: aço ou silicone) ou devido a avanços tecnológicos. 

Diferentes métodos de revisão das tarifas remuneratórias podem ser aplicados: 

• Revisão periódica de ajustamento; 

• Ajustamento dependente da capacidade instalada; 

É também necessário decidir se o ajustamento do valor da remuneração é aplicado apenas a 

novas instalações ou também as existentes. A inflação é também uma questão que terá de ser 

tida em conta neste assunto. 

Entre outros factores, uma regulação estável com longos períodos de tarifas remuneratórias 

fixas pode levar ao aumento do desenvolvimento das energias renováveis visto que os 

investimentos se tornam mais apetecíveis e mais seguros, facto que foi comprovado em 

Espanha, Alemanha e Dinamarca nos últimos anos [5]. Contudo, a fim de garantir ao sistema 

um nível de flexibilidade suficientemente alto para reagir a rápidas mudanças nos custos das 

tecnologias e preços da electricidade, a maior parte das tarifas remuneratórias prevê a revisão 

periódica das mesmas.  
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4 Introdução à micro-geração em edifícios 

4.1 Estado da Arte 

A micro-geração pode ser definida como a geração de energia (calor e/ou electricidade) que é 

produzida pelo próprio consumidor (empresa ou particular) utilizando equipamentos de 

pequena escala, nomeadamente painéis solares, micro turbinas, turbinas eólicas, pilhas de 

combustível ou outro tipo de tecnologia. Este termo é aplicado tanto para a geração de 

electricidade, que em alguns casos pode ser vendida à rede, como para a geração de calor, 

fornecendo aquecimento ambiente e/ou de águas sanitárias.   

Uma série de artigos e relatórios sobre a integração destes sistemas em edifícios já foi 

publicada, considerando-se essencial para este trabalho analisá-los e procurar o que já foi 

estudado e que conclusões foram obtidas a partir desses estudos.  

Como dito, a energia eólica é uma possibilidade para estes sistemas, tendo algumas 

vantagens, mas também desvantagens, algumas já apontadas por alguns autores. Em 

particular M.T. Iqbal [10] conduziu um estudo para analisar a viabilidade de uma habitação com 

balanço energético nulo no Canadá, usando turbinas eólicas como tecnologia principal de 

geração eléctrica. Neste estudo, o autor salienta a importância do ajuste da velocidade do 

vento com a procura de energia, concluindo também que o sistema é ainda um pouco 

dispendioso, representando cerca de 30% do custo típico duma habitação na zona. No Reino 

Unido os autores Bahaj et al.[11] apresentam um estudo sobre o output das turbinas eólicas em 

diferentes localizações do país, concluindo que apenas em alguns dos casos o período de 

retorno de investimento do sistema é menor que o seu tempo de vida, enaltecendo a 

necessidade de se reduzirem os preços das tecnologias e se ajustarem as tarifas 

remuneratórias. Os autores apontaram dois factores chave para a viabilidade destes sistemas: 

• Localização: Num ambiente urbano é muito importante encontrar o melhor local para 

instalar o sistema. Neste caso, ao dobrar a altura do sistema, e por conseguinte, 

aumentar a velocidade do vento, o período de retorno de investimento decresce 

substancialmente.  

• Tarifas remuneratórias: sem uma tarifa bem enquadrada não é provável que os 

sistemas se tornem economicamente viáveis para o investidor.  

Dayan E. [12] foca-se nos problemas destes sistemas, incluindo a aceitação por parte do 

público e a confiança na energia eólica, apresentando uma pesquisa sobre as tecnologias 

disponíveis no mercado e as tecnologias emergentes criadas para ultrapassar os obstáculos 

mencionados. O autor menciona três tipos de tecnologias de energia eólica que estão neste 

momento disponíveis e em desenvolvimento. As turbinas eólicas de eixo horizontal (TEEHs), 

que são as mais comuns no mercado, as turbinas eólicas de eixo vertical (TEEVs) que foram 

desenvolvidas para obter uma melhor relação com ventos turbulentos em ambientes urbanos e 
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a tecnologia em desenvolvimento das chamadas turbinas aumentadas que usam 

concentradores para aproveitar melhor os ventos criados nas proximidades dos edifícios.  

Em relação à tecnologia solar fotovoltaica, um artigo por Bahaj et al.[13] analisa o valor 

acrescentado da tecnologia solar fotovoltaica em casas sociais de baixo consumo energético 

no Reino Unido referindo a importância de se aumentar a consciência energética, de modo a 

educar a sociedade e atingir poupanças energéticas de longo prazo. No mesmo estudo, os 

autores falam sobre os benefícios indirectos dos sistemas solares concluindo que a certo nível 

e quando combinado com a percepção e comportamento correctos por parte do consumidor, 

podem resultar numa redução significativa do consumo energético. Nas conclusões do trabalho 

a importância de coincidir a procura com a oferta de energia e assim prescindir do uso de 

baterias é salientada, referindo mesmo que este é um factor chave para o futuro desta 

tecnologia. O autor Bahaj conduziu também um número de outros estudos sobre painéis 

solares fotovoltaicos, concluindo sobre os seus benefícios directos e indirectos [13] ou 

estudando o design e a integração destes sistemas em edifícios [14]. Tal como os autores 

anteriores, Ruther et al.[15] conduziram uma análise sobre a influência de coincidir a procura 

com a energia fornecida pelo sol. Segundo os mesmos, existe um grande potencial de 

utilização dos painéis se os picos de procura ocorreram nas horas com mais calor e mais sol. 

Os autores definem também que as centrais fotovoltaicas podem reduzir significantemente a 

necessidade de satisfazer a procura por meio de electricidade produzida nas centrais 

tradicionais causada pelos picos de procura que ocorrem no verão, em zonas onde a mesma é 

composta por estabelecimentos comerciais que ligam os seus sistemas de ar condicionado, 

prevenindo assim eventuais rupturas de oferta. 

Ainda sobre a integração de sistemas fotovoltaicos em edifícios, M.Oliver e T. Jackson [16] 

analisaram esta tecnologia comparando os custos de um sistema solar integrado num edifício 

(funcionando também como material de revestimento), com uma central solar fotovoltaica e 

uma oferta de electricidade convencional. Concluíram que os sistemas integrados em edifícios 

oferecem reduções de custos tanto em termos energéticos como económicos face às centrais 

solares, contudo, um foco em incentivos e na redução de custos é essencial para tornar estes 

sistemas em investimentos económicos sustentáveis.  

O clima é também um aspecto muito importante a considerar nos sistemas fotovoltaicos. De 

facto, a sua performance é fortemente dependente dele. Wei Tian et al.[17] estudaram essa 

mesma influência e concluíram que em áreas urbanas, temperaturas ligeiramente menores 

reflectiam melhores eficiências de conversão, ao passo que em áreas rurais essa redução da 

temperatura reflectiam piores desempenhos pelos painéis.  

Num nível diferente, os sistemas de micro-cogeração são também sistemas com grande 

potencial para aplicações residenciais e comerciais. Em particular, num trabalho dos autores 

d’Accadia et al.[18], uma pesquisa de mercado e uma perspectiva tecnológica é apresentada, 

assim como uma análise energética da aplicação da co-geração em edifícios residenciais. O 
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estudo identifica três tipos de micro-cogeração que formam a base destes sistemas – pilhas de 

combustível, motores Stirling e motores de combustão interna -, referindo que o futuro destes 

sistemas para aplicações domésticas será fortemente influenciado por avanços tecnológicos 

assim como por outros factores externos como políticas de subsídio ou os preços do gás e da 

electricidade. Numa perspectiva diferente, Jens Matics et al. [19] foca-se na importância de 

gestão da oferta energética numa instalação de micro-cogeração, que tem de mediar entre 

aspectos de minimização de custos e de conforto para os utilizadores. Conclui que existe uma 

vantagem em usar sistemas de inteligência artificial sendo que podem oferecer excelentes 

resultados para a performance dos sistemas. No outro lado da equação, Li Chao-Zhen et al. 

[20] apresenta um estudo sobre a influência da procura energética na viabilidade de sistemas 

de frio e calor. Vinte e cinco casos com diferentes Rácios de Calor-Electricidade (RCE) e de 

Frio-Electricidade (RFE) são calculados baseados na procura de energia de um hotel em 

Xangai. Como referido, os RFE têm uma grande influência na viabilidade destes sistemas, 

sendo que em muitos casos fazem decrescer os valores de rendimento. De facto, os autores 

referem que as vantagens destes sistemas face a sistemas convencionais de oferta energética 

derivam principalmente do calor e da electricidade gerados. Ainda sobre a viabilidade de 

sistemas de micro-cogeração para propósitos residenciais, Evgueniy Entchev et al. [21] 

analisam as características destes sistemas em relação a sua integração em edifícios, design e 

rendimento dos sistemas. Para este trabalho, duas residências idênticas foram usadas para 

comparar as diferenças de usar, ou não, um sistema de micro-cogeração para abastecer as 

cargas térmicas e eléctricas. A conclusão obtida foi que com a introdução destes sistemas é 

possível atingir melhores eficiências.  

Depois de conduzir uma pesquisa sobre a literatura referida, é possível afirmar que os factores 

chave para um futuro promissor são bastante similares para as diferentes tecnologias. Terá de 

haver uma maior consciencialização, de modo a mudar alguns hábitos dos consumidores e 

novas opções terão de ser testadas. Existe ainda muito para ser desenvolvido, contudo, é 

inegável que os preços das tecnologias e combustíveis, assim como políticas públicas serão 

essenciais para o sucesso do desenvolvimento deste novo conceito de energia.  

4.2 Descrição das tecnologias 

Após se reconhecerem e identificarem os tipos de tecnologia que poderão ter mais sucesso na 

implementação em edifícios considera-se muito importante conhece-los um pouco melhor, 

como funcionam e que custos têm, ou até que sistemas existem disponíveis no mercado. Além 

de uma breve descrição do modo de funcionamento de cada tecnologia, as mesmas serão 

caracterizadas em termos de: 

• Custo do Investimento (€/kW); 

• Custos de manutenção e operação (€/kWh); 

• Disponibilidade Comercial; 
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• Rendimento/Eficiência1; 

• Combustível Utilizado1; 

• Impactes Ambientais; 

• Tempo de vida útil do sistema;  

4.2.1 Energia solar fotovoltaica 

A energia proveniente do Sol pode ser aproveitada para gerar electricidade. Este processo 

pode ser efectuado por duas vias:  

1. A fotovoltaica, onde se converte directamente a luz solar em electricidade através de 

processos físicos que ocorrem em determinados materiais (meios semi-condutores); 

2. A solar térmica eléctrica, onde se utiliza o calor irradiado pelo Sol para aquecer um 

fluído a elevadas temperaturas, de modo a produzir vapor, através do qual se pode 

gerar electricidade. 

 

Uma instalação fotovoltaica é composta por um grupo gerador, formado por uma extensão de 

painéis solares fotovoltaicos, um regulador de carga, um grupo acumulador e um inversor. 

Nos sistemas fotovoltaicos a luz solar é convertida em energia eléctrica por intermédio dos 

chamados semi-condutores (como o silício) que são configurados em elementos denominadas 

células fotovoltaicas. Cada célula produz uma corrente contínua de intensidade relativamente 

fraca, pelo que se verifica a necessidade de proceder a associações de células para se obter, 

após encapsulamento, um conjunto denominado "módulo fotovoltaico". O agrupamento de 

módulos colocados numa mesma estrutura de suporte forma um painel. 

Quando incide radiação solar com potência suficiente sobre estas estruturas, produz-se uma 

corrente de electrões, obtendo-se assim energia eléctrica utilizável. 

Existem três tipos principais de células solares: 

• As células mono-cristalinas representam a primeira geração. O seu rendimento eléctrico é 

relativamente elevado (aproximadamente 16%, podendo subir até cerca de 23% em 

laboratório), mas as técnicas utilizadas na sua produção são complexas e caras. Por outro 

lado, é necessária uma grande quantidade de energia no seu fabrico, devido à exigência 

de utilizar materiais em estado muito puro e com uma estrutura de cristal perfeita. 

• As células poli-cristalinas têm um custo de produção inferior por necessitarem de menos 

energia no seu fabrico, mas apresentam um rendimento eléctrico inferior (entre 11% e 

13%, obtendo-se até 18% em condições de teste). Esta redução de rendimento é causada 

pela imperfeição do cristal, devido ao sistema de fabrico. 

• As células de silício amorfo são as que apresentam o custo mais reduzido, mas em 

contrapartida o seu rendimento eléctrico é também o mais reduzido (aproximadamente 8% 

a 10%, ou 13% em condições ideais). As células de silício amorfo são películas muito finas, 

                                                
1 Para as tecnologias de micro-cogeração. 
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o que permite serem utilizadas como material de construção, tirando ainda o proveito 

energético. 

Existem duas formas de utilizar um painel fotovoltaico: ou consumido a energia que é 

produzida pelo mesmo, ou injectando a electricidade na rede, convertendo assim o sistema 

numa pequena central produtora. 

 
Ilustração 4.2.1 Esquema de ligação de um painel à rede [23].  

A produção fotovoltaica tem ainda pouca expressão no panorama energético português [24] e 

mundial, uma vez que o investimento por kW instalado é muito elevado devido ao custo de 

produção do silício, elemento de base da célula fotovoltaica. No entanto, recentes descobertas 

nas áreas dos materiais plásticos poderão vir a tornar a energia fotovoltaica muito mais 

competitiva. 

De facto, a I&D é a grande responsável pela redução do custo da energia solar fotovoltaica. 

Nos últimos 20 anos, o custo da tecnologia desceu de vários dólares por kWh para menos de 

25 cêntimos por kWh. Ao desenvolver melhores técnicas de produção, dispositivos com 

maiores eficiências e novos materiais nano-solares, os laboratórios solares e os seus parceiros 

na indústria esperam que essa redução de custos seja ainda mais intensificada, prevendo-se 

atingir a meta de 4 a 6 cêntimos por kWh em 2025 [24].  

A abordagem para a redução dos custos tem duas faces. A primeira é apostando na I&D de 

curto prazo, a fim de obter reduções de custos nos métodos de produção. A segunda 

abordagem para a redução de custos é a de continuar o trabalho em aplicações a longo prazo 

que a indústria não consegue suportar sozinha, identificando e desenvolvendo as próximas 

gerações de tecnologias de energias renováveis. Em relação à energia solar, isto pode chegar 

na forma dos chamados nano-materiais, cujo desenvolvimento, aliado aos esforços para o 

aumento da eficiência das células solares usando múltiplas camadas de semi-condutores, pode 

levar ao aparecimento de materiais solares de baixo custo.  

Os governos têm assim um papel preponderante no futuro desta tecnologia, sendo necessário 

que se atribuam subsídios e ajudas ao investimento em I&D, a fim de proporcionar uma boa 

plataforma para a redução dos preços.  
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Em termos de impactes ambientais, os sistemas fotovoltaicos têm um bom comportamento, 

permitindo o aproveitamento de um recurso renovável para produzir electricidade sem gerar 

emissões atmosféricas. No entanto ocorrem alguns impactes ambientais negativos associados 

a esta forma de energia, sobretudo decorrentes da ocupação de áreas relativamente extensas 

e do processo e materiais envolvidos na produção das células. Os principais impactes 

ambientais ocorrem assim nas fases de produção, construção e desmantelamento dos 

sistemas, sendo os impactes na fase operacional bastante reduzidos. 

Apesar de uma muito boa radiação solar, o mercado fotovoltaico em Portugal cresceu muito 

pouco nos últimos anos, principalmente a partir de centrais de grande escala. A Agência 

Europeia da Indústria Fotovoltaica (EPIA) acredita que com um esquema de suporte 

apropriado, o mercado possa atingir cerca de 500MW de capacidade instalada no ano de 2013 

e cerca de 1,2 GW de capacidade acumulada até ao mesmo ano [26]. 

 

 
Ilustração 4.2.2: Previsão da capacidade instalada de painéis fotovoltaicos em Portugal até ao ano 

2013 [25]. 

 

Custo de 
Instalação/Investimento  

 
 ~ 5.500 €/kW 

Custos de Manutenção e 
Operação  

  
 ~ 0,005 €/kWh 

Disponibilidade Comercial Alta para as tecnologias poli e mono-cristalina e moderada 
para o silício amorfo. 

Tempo de vida útil do sistema 20 - 25 Anos 
Impactes ambientais Reduzidos, ocorrem essencialmente na fase de produção. 

Tabela 4.2.1 Resumo características energia solar fotovoltaica [26] 
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4.2.2 Eólica 

Reduzida aos seus princípios básicos, a energia eólica é obtida pela rotação das lâminas do 

gerador eólico que convertem a energia cinética do vento num movimento rotacional a partir de 

um eixo. O eixo rotativo liga o alternador, que por sua vez produz electricidade. A electricidade 

é então transmitida através de cabos desde a torre até ao seu utilizador [27].  

Hoje em dia há cada vez mais opções para quem quer instalar uma turbina eólica no seu jardim 

ou no telhado. Existem vários tamanhos que podem dar energia a pequenas aplicações ou a 

uma casa ou prédio inteiro. Nas condições correctas de instalação e operação, a energia eólica 

pode ser bastante mais económica que outras energias renováveis como a energia solar ou 

geotérmica [27]. 

 

Ilustração 4.2.3 Turbina Skystream 3.7 [28] 

As turbinas tradicionais de eixo horizontal (TEEH) continuam a ser a melhor opção para 

aplicações residenciais fora das zonas urbanas. São eficientes 

e a sua performance já foi testada ao longo do tempo sendo 

que os produtores já as desenvolveram há bastante tempo. 

Existem muitas marcas mundiais que comercializam este tipo 

de turbinas, como por exemplo as empresas americanas 

Bergey Windpower e Southwest Windpower. A primeira produz 

vários modelos da sua turbina Excel, desenhada para aplicação 

a residências, existe a possibilidade de a ligar à rede pública e 

as suas potências vão de 1kW até 10kW. A empresa Southwest 

Windpower comercializa várias turbinas que vão de 0,200kW 

até 2,900kW de potência máxima. A sua turbina mais conhecida 

é a Skystream 3.7 que tem um número de vantagens 

especificamente direccionadas para residências. Está 

desenhada para se ligar à rede e em condições de vento 

razoáveis pode fornecer a energia necessária para abastecer 

uma casa comum. Desde há alguns anos, uma série de novos 

produtores desenvolveram uma nova geração de turbinas eólicas com designs muito diferentes 

dos tradicionais. O objectivo era o de as tornar mais fáceis de instalar e mais adequadas para o 

ambiente urbano. A maior parte destas turbinas eólicas são de eixo vertical (TEEV), onde em 

Ilustração 4.2.4 TEEV Helix 
Wind [29].  
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vez de um eixo horizontal rotativo, as turbinas rodam segundo um eixo vertical. Tem como 

vantagens chave associadas o facto de serem bastante mais silenciosas, mais estáveis 

perante condições mais turbulentas e de apresentarem uma melhor integração na paisagem 

urbana, diminuindo assim o seu impacte visual. Existem também desvantagens, uma vez que 

as empresas que as comercializam ainda não são muito reconhecidas no mercado, além de 

que as turbinas são menos eficientes porque uma parte da mesma está sempre a rodar contra 

o vento. Um exemplo destas turbinas é a turbina Windspire da marca Mariah Power, ou a Helix 

Wind que apresenta uma turbina de forma helicoidal de 5kW de potência. Em relação à sua 

aplicação em edifícios, a energia eólica tem algumas limitações devido ao tamanho das 

turbinas. A maior parte das turbinas desenhadas para a integração em edifícios não ultrapassa 

os 10kW de potência, visto que para se atingir maiores potências seriam precisas grandes 

turbinas, dificultando assim a sua integração. 

Custos de Instalação/investimento  ~1000 €/kW 
Custos de manutenção e operação  ~ 0,005 €/kWh 

Disponibilidade comercial Moderada2 
Tempo de vida útil 20 Anos 

Impactes ambientais Moderados, devido ao ruído e à pegada visual 
Tabela 4.2.2 Resumo características energia eólica [29]. 

4.2.3 Micro-cogeração 

Existem muitas definições de micro-cogeração, contudo, estes sistemas são geralmente 

definidos como sistemas de produção de electricidade, tais como as turbinas ou geradores 

convencionais. Mas, ao contrário de um gerador convencional, um sistema de co-geração 

produz o calor como um subproduto derivado do aquecimento da turbina, fornecendo o 

aquecimento ambiente e água quente em edifícios comerciais ou residenciais, tal como as 

caldeiras convencionais. A maior parte destas unidades opera em paralelo com a rede, sendo 

que o edifício continua a receber alguma electricidade da rede se necessitar, ou exportando 

quando existe um excesso. A directiva comunitária da União Europeia 2004/8/CE [32], que visa 

promover a co-geração com base na procura de calor útil, define a micro-cogeração como 

todas as unidades de co-geração com uma potência eléctrica inferior a 50kW.  

O conceito de micro-cogeração refere-se assim à geração descentralizada de energia 

mecânica e/ou eléctrica e calor em simultâneo. Isto geralmente quer dizer que os sistemas 

convencionais de aquecimento são substituídos por geradores eléctricos equipados com 

permutadores de calor de forma a recuperar o calor rejeitado. O calor produzido é geralmente 

utilizado para aquecimentos de águas e possivelmente arrefecimento. Caso haja produção 

combinada de calor, electricidade e frio nesta gama de potências, é dada a designação de 

micro-trigeração. 

Conforme ilustrado na figura 3.2.5, a aplicação da co-geração resulta num decréscimo 

considerável do consumo de energia primária.  

                                                
2 Existem muitas marcas a comercializar turbinas para aplicação em residências, contudo em 
Portugal o mercado ainda é pouco conhecido. 
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Produção separada  de calor e electricidade 
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200 	 0,58 

 

Co-geração 

 

 

���������� 	 30  55
100 	 0,85 

Ilustração 4.2.5 Comparação dos rendimentos entre co-geração e produção separada de calor e 

electricidade. 

Modos de operação 

O modo de operação de um sistema de co-geração é caracterizado pelo critério no qual se 

baseia o ajustamento da produção eléctrica e da produção térmica. Existem vários modos de 

operação possíveis, sendo os mais usuais os seguintes: 

• Funcionamento em função das necessidades de electricidade (electricity-match mode): O 

sistema de co-geração funciona de forma a satisfazer prioritariamente as necessidades de 

electricidade. Se o calor gerado pelo sistema for inferior às necessidades, uma caldeira 

adicional terá que ser utilizada. Se por outro lado o calor gerado for superior às 

necessidades será rejeitado para o meio ambiente. 

• Funcionamento em função das necessidades de calor (heat-match mode): O sistema de 

co-geração funciona de forma a satisfazer prioritariamente as necessidades de calor. Se a 

electricidade gerada pelo sistema for inferior às necessidades será necessário recorrer à 

rede eléctrica. Se por outro lado a electricidade gerada for superior às necessidades o 

excesso poderá ser vendido à rede eléctrica ou acumulado numa bateria. 

Tecnologias de conversão 

Existem diversas tecnologias que foram e estão a ser desenvolvidas para a aplicação a micro-

cogeração. Os processos de conversão de energia podem basear-se na utilização da 

combustão e consequente conversão de calor em energia mecânica que através dum gerador 

produzirá electricidade, como por exemplo motores de combustão interna, turbinas a gás, 

turbina a vapor, motores Stirling, etc, ou alternativamente poderão não recorrer a um gerador, 

mas basear-se na conversão electroquímica directa como no caso da célula de combustível, ou 

na conversão fotovoltaica da radiação como no caso dos colectores solares híbridos. 

Sistemas de micro-cogeração com motor de combustão interna 

É uma tecnologia que recorre aos convencionais motores de combustão interna, comparáveis 

aos usados nos automóveis. Para aplicações em micro-cogeração usam-se tipicamente 
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motores a funcionar no ciclo Otto. Nestes motores, um combustível, como por exemplo o gás 

natural, é misturado com o ar e comprimido num cilindro e a ignição da mistura é induzida por 

uma faísca externa. A energia mecânica resultante da combustão é então usada para gerar 

electricidade através de um gerador eléctrico. O calor da exaustão dos gases e o do ciclo de 

arrefecimento do motor é aproveitado por permutadores de calor e ligado ao sistema de 

aquecimento. 

Os motores Diesel a quatro tempos, que também são usados em unidades de micro-

cogeração, apresentam uma razão electricidade / calor superior aos motores Otto, e operam 

numa gama mais alargada de potências que vai dos 5kW até aos 10MW. Nos últimos anos 

tem-se assistido a uma tendência para usar biodiesel como combustível, principalmente em 

países com maior “sensibilidade ecológica”, dada a sua excelente biodegrabilidade, baixa 

toxicidade e também bons valores de rendimento. 

Os motores de combustão interna operam com menor excesso de ar quando comparados com 

as turbinas a gás. Isto conduz a temperaturas de combustão mais elevadas e 

consequentemente ao aparecimento de Nitratos devido à oxidação do nitrogénio contido no ar. 

O rendimento eléctrico dos sistemas de micro-cogeração com motor de combustão interna 

depende fortemente da potência eléctrica (dimensão) do sistema. Para sistemas abaixo de 

15kW o rendimento eléctrico geralmente não excede os 26%. 

Estes sistemas estão disponíveis comercialmente e são produzidos em larga escala por vários 

fabricantes mundiais. O líder de mercado é a empresa alemã Senertec, que apresenta um 

modelo que gera 5,5kWe e uma potência térmica de 14kW. Outras empresas como a 

Powerplus, a americana Vector Cogen e as japonesas YANMAR, Sanyo e AISIN também 

dispõem de modelos bastante vendidos mundialmente. 

Custos de instalação 400-700 €/kW 
Custos de manutenção Gás Natural: 0,007 - 0,010€/kWh 

Diesel: 0,005 - 0,010 €/kWh 
Disponibilidade Comercial Elevada 

Rendimento 25 - 45 % 
Combustíveis Gás natural, diesel, gasolina 

Tempo de vida util 40.000 Horas de utilização 
Impactes ambientais Necessita de controlo de emissões de NOx e CO; Ruído Elevado 

Tabela 4.2.3 Resumo características de um motor de combustão interna. 

Sistemas de micro-cogeração com micro-turbina a gás 

As micro-turbinas a gás são pequenas turbinas pertencentes ao grupo das turbo-máquinas com 

uma potência eléctrica de até 300 kW. De forma a aumentar o seu rendimento eléctrico são 

equipadas com um recuperador (regenerador) de calor que permite aproveitar calor presente 

nos gases de escape. As micro-turbinas destacam-se pela sua fiabilidade, reduzida dimensão e 

baixo peso. 
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Actualmente estão em fase de investigação e desenvolvimento, micro-turbinas com potências 

eléctricas de apenas alguns kW, que conseguem atingir quase os mesmos rendimentos que os 

motores de combustão interna e com menores emissões de NOx e CO. 

 
Ilustração 4.2.6 Exemplo de uma micro-turbina a gás[31].  

Em princípio, a maioria dos sistemas convencionais de co-geração podem ser adaptados para 

aplicações em micro-cogeração. Contudo, em casos como o das micro-turbinas a gás a 

implementação bem-sucedida para aplicações de potências reduzidas ainda está por ser 

realizada. Os principais fabricantes, como a Capstone ou a Turbec apenas desenvolveram 

modelos de potências superiores a 15 kW. As micro-turbinas ainda são mais caras do que os 

motores de combustão interna, apesar de terem custos de operação e manutenção inferiores, 

devido à menor quantidade de partes móveis. O tempo de vida das micro-turbinas é cerca de 

40.000 horas. 

Custos de instalação 600 – 900 €/kW3 
Custos de manutenção 0,004 – 0,012 €/kWh 

Disponibilidade Comercial Reduzida 
Rendimento 20 - 30 % 

Combustíveis Gás natural, diesel, querosene, gasolina, biogás, etc. 
Tempo de vida útil ~ 40.000 Horas de utilização 

Impactes ambientais Baixo nível de ruído e emissões 
Tabela 4.2.4 Resumo das características de uma micro-turbina. 

Sistemas de micro-cogeração com Ciclo/Motor Stirling 

Neste motor, inventado em 1816 pelo reverendo Robert Stirling na Escócia, a combustão, ao 

contrário dos motores de ignição por faísca, tem lugar numa câmara de combustão separada. 

O gás de trabalho (por exemplo nitrogénio ou hélio) é movido por um pistão entre uma câmara 

a alta temperatura e outra a muito baixa temperatura. Ao regressar da câmara a alta 

temperatura o gás atravessa um regenerador, que consiste numa malha cerâmica ou num 

metal poroso, que captura o calor do gás quente e o devolve à medida que o gás frio regressa 

à câmara quente. 

                                                
3 Os custos de uma micro-turbina variam entre os 600€/kW para as turbinas maiores e 
aproximadamente 900€/kW para as unidades mais pequenas. Há ainda a considerar o custo do 
recuperador que pode ascender aos 350/kW. 
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Ilustração 4.2.7 Corte de um motor Stirling [33]. 

Graças ao facto da combustão ser feita externamente, o controlo do processo de combustão é 

facilitado, permitindo ainda uma boa flexibilidade de combustíveis, em particular no que diz 

respeito a bio-combustíveis. A combustão contínua leva a menores emissões. Outras fontes de 

calor, como a radiação solar concentrada podem ser usadas, existindo protótipos 

desenvolvidos pelas empresas Solo e Sunmachine. 

Esta tecnologia tem potencial de atingir elevados rendimentos globais, mas o rendimento 

eléctrico é apenas moderado. Motores de pequena dimensão atingem um baixo custo. 

Em relação à sua comercialização, existem ainda poucas empresas dedicadas e comercializar 

este tipo de sistemas. A empresa Neo-Zelandesa Whispergen é a líder mundial no 

desenvolvimento e comercialização deste produto, oferecendo aos consumidores um sistema 

que atinge a potência de 1kWe e 12kW de calor. 

 

Custos de instalação Elevados podendo atingir o dobro dos motores de combustão 
interna 

Custos de manutenção Informação não disponível 
Disponibilidade 

Comercial 
Reduzida 

Rendimento 30%, usando em co-geração poderá chegar aos 90% 
Combustíveis Gás Natural 

Tempo de vida útil 25000 Horas de utilização 
Impactes ambientais Reduzidos, ausência de ruído 

Tabela 4.2.5 Resumo das características do motor Stirling. 

4.2.4 Sistemas de pilha de combustível 
As pilhas de combustível convertem a energia química de um combustível e oxigénio 

continuamente em energia eléctrica. Tipicamente o combustível é o hidrogénio sendo que a 

energia envolvida na reacção com o oxigénio para formar água é parcialmente transformada 

em electricidade. 

A célula consiste basicamente numa serie de camadas que são dispostas lateralmente a um 

electrólito central: um ânodo onde o combustível é oxidado; um cátodo onde o oxigénio sofre 

uma reacção de redução e pratos que fazem a alimentação do gases, colecção dos electrões e 

condução do calor da reacção. 
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Ilustração 4.2.8 Representação do interior de uma célula de combustível [34].   

As células de combustível para aplicação em micro-cogeração ou são baseadas na tecnologia 

PEMFC (Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell) usando uma membrana fina como electrólito 

e operando a temperaturas de cerca de 80º C, ou SOFC (Solid Oxide Fuel Cells) que são 

células de alta temperatura operando a 800ºC. As características distintivas desta tecnologia 

são o baixo ruído, a pouca manutenção e a boa gestão a carga parcial. 

Na última década foram feitos esforços no sentido de desenvolver esta tecnologia, 

principalmente para aplicações móveis. No entanto, existem ainda muito poucas células 

disponíveis comercialmente. As empresas que estão na linha da frente neste sector são: a 

Sulzer Hexis que desenvolveu um sistema SOFC de 1kW e que apresenta rendimentos 

eléctricos entre os 25 e os 30% e a Vaillant com um sistema PEMFC a gerar 5kWe e 8kW de 

calor. Ambos os modelos são equipados com uma caldeira de forma a responderem à procura 

de calor: assiste-se geralmente a uma estreita cooperação entre os fabricantes de caldeiras e 

aquecedores e as empresas que desenvolvem as células de combustível de forma a 

assegurarem um mercado comum no sector do aquecimento. 

Em termos de custos, a pilha de combustível propriamente dita pode representar cerca de 25% 

a 40% do custo do investimento sendo o restante correspondente ao custo do processador de 

combustível e os subsistemas de gestão da energia.  

 

Custos de instalação e investimento 2500 – 5000 €/kW 
Custos de manutenção e operação 0,0015 – 0,003 €/kWh 

Disponibilidade comercial Reduzida 
Rendimento 25% - 50% 

Combustível utilizado Hidrogénio4 
Tempo de vida útil 1500 – 2000 Horas de utilização 

Impactes ambientais Bastante reduzidos 
Tabela 4.2.6 Resumo características das células de combustível 

                                                
4 Podem ser utilizados outros tipos de combustíveis, sendo então necessário um reformador 
para extrair o hidrogénio dos mesmos.  
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4.3 Conclusões do Capítulo 

Após uma análise sobre os vários aspectos de cada tecnologia, é possível afirmar que ainda 

existem alguns sistemas que estão no início da comercialização como os motores Stirling ou as 

pilhas de combustível, enquanto outros estão já perfeitamente estabelecidos nos mercados 

mundiais havendo várias marcas e modelos disponíveis. Contudo, os custos imputados a estas 

formas de energia – investimento, manutenção e operação – ainda são bastante altos, pelo que 

uma redução dos mesmos é necessária para uma integração mais profunda nos mercados de 

energia. Em relação à energia solar fotovoltaica, o preço do investimento é um dos grandes 

obstáculos para o seu futuro, contudo, estudos recentes revelam que esse mesmo custo 

poderá baixar dos actuais 0,25€/kWh para 0,05€/kWh num futuro próximo [24]. Para a energia 

eólica, o aparecimento de turbinas mais direccionadas para ambientes urbanos – turbinas de 

eixo vertical – impulsionou o crescimento e o número de possibilidades de integração em 

edifícios, contudo, existem ainda algumas limitações a nível de potência, sendo necessárias 

turbinas muito grandes para se atingirem capacidades superiores a 20 kW.  

Conclui-se também que existem várias tecnologias para os sistemas de micro-cogeração, 

sendo os motores de combustão interna, aqueles que apresentam melhores condições 

comerciais. As turbinas a gás e os motores stirling são considerados como tendo grande 

potencial de integração em sistemas de micro-cogeração, contudo é necessário um maior 

desenvolvimento destes sistemas a fim de os tornar economicamente e comercialmente 

viáveis.  
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5 Enquadramento Legal em Portugal 

5.1 Introdução 

A regulação da produção de energia eléctrica a partir de FERs está definida, em Portugal, por 

três regulamentos base. Os regulamentos diferem bastante uns dos outros, seja em termos de 

valor da tarifa, tecnologias abrangidas pelos regulamentos ou gama de potências disponíveis. 

O decreto-lei 363/2007, de 2 de Novembro [35], que regula a actividade de micro-geração, dá 

pelo nome de Renováveis na Hora e caracteriza-se principalmente pela existência de dois 

regimes bastante diferentes, geral e bonificado, sendo que o primeiro possibilita a ligação de 

sistemas até 5,75 kW enquanto o outro define os 3,68kW como a potência máxima de ligação. 

Ainda em baixa tensão, a figura do Produtor-Consumidor, criada pelo decreto-lei 68/2002, de 

25 de Março [38], tem como características mais evidentes a obrigação de se consumir pelo 

menos metade da energia produzida, sendo que este valor não poderá ultrapassar a potência 

de ligação de 150kW. Neste regulamento apenas a micro-cogeração e a energia solar 

fotovoltaica são consideradas. Por fim, a figura do Produtor Independente é regulada pelo 

decreto-lei 225/2007, de 31 de Maio [48]. Este decreto-lei faz uma distinção entre sistemas de 

pequena e de grande dimensão, contudo é orientado para a larga escala. É por este decreto 

que as turbinas eólicas que se vêm por todo o país foram registadas e efectuam a sua 

exploração.  

Este capítulo funciona assim como a motivação para o trabalho, uma vez que se procede a 

uma análise pormenorizada de cada um dos três decretos referidos. Serão avaliados segundo 

vários parâmetros tais como a legislação afectada, o valor e fórmula de cálculo da tarifa, o 

período de aplicação da tarifa e o seu processo de registo. No fim são apresentadas análises 

económicas a sistemas padrão a fim de avaliar a utilidade da legislação. 

5.2 Renováveis na Hora 

5.2.1 Legislação afectada 

• Decreto-lei nº 363/2007, 2 de Novembro [35]. Estabelece o regime jurídico aplicável à 

produção de electricidade por intermédio de unidades de micro-produção ( < 5,75kW). 

• Portaria n.º 201/2008 de 22 de Fevereiro [36]. Fixa as taxas a cobrar pelos serviços 

previstos no n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 363/2007, de 2 de Novembro, que 

estabelece o regime jurídico aplicável à produção de electricidade por intermédio de 

unidades de micro-produção.  

5.2.2 Decreto-lei 363/2007, 2 de Novembro 

O decreto estabelece a criação de dois regimes de produção: um regime geral, e um regime 

bonificado. 

O regime geral aplica-se a todas as instalações que não cumpram os requisitos necessários 

para o licenciamento no regime bonificado.  
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Caracteriza-se por uma potência máxima de ligação à rede de 5,75kW ou metade da potência 

contratada e pelo facto da tarifa de venda à rede ser igual ao preço da energia de mercado. É 

também por este regime que se licencia os sistemas de co-geração que não usem bio-

combustíveis.  

O número de sistemas licenciados ao abrigo deste regime é bastante reduzido, tendo pouca 

expressão na capacidade instalada ao abrigo do decreto em questão. Tal facto deve-se ao 

valor da tarifa de venda ser igual ao preço de electricidade no mercado de baixa tensão, o que 

impossibilita a validade da maior parte dos investimentos.  

Dados estatísticos micro-produção - 2009-04-08 
Regime Geral 

Registos Efectuados Registos Pagos Registos com Pedido de 
Inspecção 

Qtd Potência 
(kW) 

Qtd Potência 
(kW) 

Qtd Potência 
(kW) 

67 267 4 20 0 0 
Tabela 5.2.1 Sistemas registados ao abrigo do decreto-lei 363/2007, para o regime geral [37]. 

5.2.3 Regime Bonificado 

O regime bonificado é o principal regime neste decreto, visto ser aquele que oferece melhores 

condições aos futuros “produtores” de electricidade a partir de FERs. Contudo, para se 

conseguir aceder à tarifa oferecida por este regime, certas condições têm de ser verificadas: 

• A potência máxima a instalar a nível nacional, é, no ano de 2008, de 10MW. Este valor é 

acrescido anual e sucessivamente, de 20%; 

• A potência de ligação é limitada a 50% da potência contratada, com um máximo de 

3,68kW; 

• Instalação de colectores solares térmicos para aquecimento de água na instalação de 

consumo, com uma área de 2m2 de área de colector, caso não esteja prevista a instalação 

de co-geração a biomassa a qual a existir deverá estar integrada no aquecimento do 

edifício; 

• No caso de a instalação ser integrada num condomínio, a limitação de 50% da potência 

contratada não se aplica. É também necessário ser realizada uma auditoria energética  e 

serem implementadas medidas de eficiência energética. 

Valor da tarifa 

Para cada unidade de produção é definida uma única tarifa de referência. A tarifa de referência 

é de 650€/MW, sendo que para tecnologia é aplicado um factor de percentagem: 

• Energia solar fotovoltaica – 100%; 

• Eólica – 70%; 

• Hídrica – 30%; 

• Co-geração a biomassa – 30%; 



 

Em resultado da aplicação destes factores, resultam as seguintes tarifas para as tecnologias:

Tecnologia Remuneração (
Solar fotovoltaica 

Eólica 
Hídrica 

Co-geração a biomassa 
Tabela 5.2.2 Tarifas aplicadas em 2008, para as diferentes tecnologias.

Evolução da tarifa de referência

A tarifa de referência referida (

ligação registada. 

Após atingido esse patamar a tarifa será reduzida em 5%, ocorrendo essa redução de cada vez 

que se completarem 10MW adicionais de potência de ligação. Contudo, o produtor tem di

tarifa de referência aplicável na data do registo de micro

de exploração. Findos esses 5 anos, a tarifa passa para a de referência nesse ano. A 

remuneração baseada na tarifa de referência será aplicada durante o

exploração, passando no fim desse período para a tarifa aplicável ao regime geral. 

A ilustração seguinte representa a evolução dessa tarifa de referência, num cenário onde toda 

a capacidade máxima disponível é atingida.

Ilustração 5.2.1 Evolução da tarifa para o regime bonificado VS tarifa a aplicar para instalações 

Processo de registo 

Um dos objectivos deste regulamento era o de simplificar o regime existente

decreto-lei 312/2001, de 27 de Setembro 

produção (SRM), que é constituído por uma plataforma electrónica de relação com os 

produtores, no qual todo o relacionamento com entidade gestora, necessário para exercer a 

actividade de micro-produtor, pode ser realizado.

O regime de facturação e de relacionamento comercial é também simplificado, evitando

emissão de facturas e acertos de IVA pelos parti
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Em resultado da aplicação destes factores, resultam as seguintes tarifas para as tecnologias:

Remuneração (€/kWh) 
0,6500 
0,4550 
0,1950 
0,1950 

Tarifas aplicadas em 2008, para as diferentes tecnologias. 

Evolução da tarifa de referência 

A tarifa de referência referida (650€/MWh) é aplicável para os primeiros 10MW de pot

Após atingido esse patamar a tarifa será reduzida em 5%, ocorrendo essa redução de cada vez 

que se completarem 10MW adicionais de potência de ligação. Contudo, o produtor tem di

tarifa de referência aplicável na data do registo de micro-produção durante os 5 primeiros anos 

de exploração. Findos esses 5 anos, a tarifa passa para a de referência nesse ano. A 

remuneração baseada na tarifa de referência será aplicada durante os 15 primeiros anos de 

exploração, passando no fim desse período para a tarifa aplicável ao regime geral. 

A ilustração seguinte representa a evolução dessa tarifa de referência, num cenário onde toda 

a capacidade máxima disponível é atingida. 

Evolução da tarifa para o regime bonificado VS tarifa a aplicar para instalações 

licenciadas em 2008. 

Um dos objectivos deste regulamento era o de simplificar o regime existente

lei 312/2001, de 27 de Setembro [45]. Assim, é criado o Sistema de Registo da Micro

produção (SRM), que é constituído por uma plataforma electrónica de relação com os 

do o relacionamento com entidade gestora, necessário para exercer a 

produtor, pode ser realizado. 

O regime de facturação e de relacionamento comercial é também simplificado, evitando

emissão de facturas e acertos de IVA pelos particulares, que, para esse efeito, são substituídos 

 

  

Em resultado da aplicação destes factores, resultam as seguintes tarifas para as tecnologias: 

€/MWh) é aplicável para os primeiros 10MW de potência de 

Após atingido esse patamar a tarifa será reduzida em 5%, ocorrendo essa redução de cada vez 

que se completarem 10MW adicionais de potência de ligação. Contudo, o produtor tem direito à 

produção durante os 5 primeiros anos 

de exploração. Findos esses 5 anos, a tarifa passa para a de referência nesse ano. A 

s 15 primeiros anos de 

exploração, passando no fim desse período para a tarifa aplicável ao regime geral.  

A ilustração seguinte representa a evolução dessa tarifa de referência, num cenário onde toda 

 

Evolução da tarifa para o regime bonificado VS tarifa a aplicar para instalações 

Um dos objectivos deste regulamento era o de simplificar o regime existente, criado pelo 

é criado o Sistema de Registo da Micro-

produção (SRM), que é constituído por uma plataforma electrónica de relação com os 

do o relacionamento com entidade gestora, necessário para exercer a 

O regime de facturação e de relacionamento comercial é também simplificado, evitando-se a 

culares, que, para esse efeito, são substituídos 



 

pelos comercializadores. O micro

pelo valor líquido dos recebimentos relativos à electricidade produzida e dos pagamentos 

relativos à electricidade consumida.

O processo é composto por várias fases:

1. Pedido de registo da unidade de micro

2. Validação do SRM.  

a. Depois de o SRM validar o registo, o produtor tem 5 dias úteis para confirmar essa 

aceitação.  

b. Após a confirmaç

Multibanco de pagamento da taxa de registo da instalação do s

corresponde ao valor de 250

c. Com o pagamento o produtor garante a reserva da potência de ligação solicitada 

durante 120 dias. 

3. Certificado de exploração

a. Durante o período de 120 dias referido n

o certificado de exploração, onde será necessária uma inspecção à instalação;

b. O SRM tem depois 20 dias úteis para efectuar a mesma, que será realizada pela 

ERIIE – Entidade Regional Inspectora de Instalações Eléctr

4. Contrato de compra e venda de electricidade

a. Após resultado positivo da inspecção, o SRM informa o comercializador de energia 

sobre a certificação da nova unidade num prazo de 5 dias úteis. 

b. O comercializador tem depois 5 dias úteis para remeter ao pr

compra e venda. 

c. Após o celebrado o contrato, o produtor deve efectuar o registo no SRM, que terá 

depois 10 dias úteis para informar o operador de rede da nova unidade. 

 

Ilustração 5.2.2 Esquematização do processo de licenciamento de uma unidade de micro

• Pedido de registo 

pelo produtor

• Resposta do SRM 

5 dias

• Envio das 

referências de 
pagamento

5 dias
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pelos comercializadores. O micro-produtor recebe ou paga através de uma única transacção, 

pelo valor líquido dos recebimentos relativos à electricidade produzida e dos pagamentos 

nsumida. 

O processo é composto por várias fases: 

Pedido de registo da unidade de micro-produção, por parte do micro-produtor.

Depois de o SRM validar o registo, o produtor tem 5 dias úteis para confirmar essa 

Após a confirmação, o SRM tem 5 dias úteis para fornecer as referências 

Multibanco de pagamento da taxa de registo da instalação do s

corresponde ao valor de 250€ [46]. 

Com o pagamento o produtor garante a reserva da potência de ligação solicitada 

durante 120 dias.  

Certificado de exploração 

Durante o período de 120 dias referido no ponto anterior o produtor deve requerer 

o certificado de exploração, onde será necessária uma inspecção à instalação;

O SRM tem depois 20 dias úteis para efectuar a mesma, que será realizada pela 

Entidade Regional Inspectora de Instalações Eléctricas. 

Contrato de compra e venda de electricidade 

Após resultado positivo da inspecção, o SRM informa o comercializador de energia 

sobre a certificação da nova unidade num prazo de 5 dias úteis.  

O comercializador tem depois 5 dias úteis para remeter ao produtor o contrato de 

compra e venda.  

Após o celebrado o contrato, o produtor deve efectuar o registo no SRM, que terá 

depois 10 dias úteis para informar o operador de rede da nova unidade. 

Esquematização do processo de licenciamento de uma unidade de micro

produção. Renováveis na Hora 

• Pagamento de 250 €

• Pedido de Instalação

120 dias

• Após recebido o 

pedido, inspecção 
por parte do ERIIE

20 dias
• Notificação 

entidade 
comercialzadora

5 dias

 

  

produtor recebe ou paga através de uma única transacção, 

pelo valor líquido dos recebimentos relativos à electricidade produzida e dos pagamentos 

produtor. 

Depois de o SRM validar o registo, o produtor tem 5 dias úteis para confirmar essa 

ão, o SRM tem 5 dias úteis para fornecer as referências 

Multibanco de pagamento da taxa de registo da instalação do sistema, que 

Com o pagamento o produtor garante a reserva da potência de ligação solicitada 

o ponto anterior o produtor deve requerer 

o certificado de exploração, onde será necessária uma inspecção à instalação; 

O SRM tem depois 20 dias úteis para efectuar a mesma, que será realizada pela 

Após resultado positivo da inspecção, o SRM informa o comercializador de energia 

 

odutor o contrato de 

Após o celebrado o contrato, o produtor deve efectuar o registo no SRM, que terá 

depois 10 dias úteis para informar o operador de rede da nova unidade.  

 

Esquematização do processo de licenciamento de uma unidade de micro-

Notificação 

entidade 
comercialzadora

5 dias

• Informar o 

operador de rede 
por parte do SRM

10 dias

170 Dias 
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Em suma, desde que o pedido de registo até a unidade começar a funcionar pode decorrer um 

período de 170 dias úteis, um período relativamente longo. Contudo, o produtor é agora o 

grande gestor deste período, uma vez que grande parte do tempo depende dele, cerca de 125 

dias e não da entidade gestora, ficando assim o produtor com maior margem de manobra 

sobre o seu processo de registo.  

Resultados 

Desde que o decreto-lei foi posto em vigor até Abril de 2009 ocorreram 10 prazos de registo de 

unidades de micro geração. Como se pode verificar pela tabela 5.2.3 muitos dos registos que 

são efectuados acabam por não resultar em unidades de micro-geração ligadas à rede 

nacional. Apenas cerca de 30% dos registos efectuados, resultam em pedidos de inspecção, 

tendo sido o 7º período de registo, (29-10-2008) aquele que apresentou melhor rácio, com 43% 

dos registos com pedido de inspecção e o pior o 9º com uma taxa de aceitação de apenas 9%. 

O 7º período foi também aquele que apresentou mais registos com pedido de inspecção, tendo 

este número chegado aos 352, perfazendo uma potência total de 1245 kW. 

Ao analisar a mesma tabela nota-se que em ambos os passos do processo existe uma elevada 

taxa de desistência por parte dos consumidores, sendo esta de 58% sobre os registos pagos e 

efectuados, havendo mesmo 50% dos produtores que pagam o registo mas que depois não 

avançam com o processo. Sem um inquérito aos produtores não se pode conhecer com 

exactidão quais as razões que levam a um factor tão elevado de desistências. Se na primeira 

fase essa percentagem é de certa forma justificada pelo prazo de 5 dias para avançar com o 

processo e pagamento das taxas de registo, já na fase posterior o período de decisão ascende 

aos 120 dias, pelo que a celeridade não poderá ser apontada como motivo de desistência.Com 

efeito, este período será suficiente para um potencial micro-produtor analisar com mais cuidado 

o seu projecto e calcular os seus indicadores económicos mais detalhadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados estatísticos Micro-produção - 2009-04-08 

Regime Bonificado - Tarifa de referência €0,65/kWh 

 
Fase 

 
Data 

Registos Efectuados Registos Pagos Registos com Pedido de Inspecção 

Qtd Potência (kW) Qtd Potência (kW) Qtd Potência (kW) 

1ª 2008-04-02 657 2261 374 1307 263 925 

2ª 2008-05-05 700 2264 395 1368 287 993 

3ª 2008-06-09 641 2165 365 1271 229 799 

4ª 2008-07-07 766 2701 394 1390 234 817 

5ª 2008-09-09 581 1990 342 1162 236 815 

6ª 2008-10-02 777 2657 487 1694 333 1165 

7ª 2008-10-29 817 2816 453 1596 352 1245 

8ª 2008-11-27 829 2918 435 1539 107 378 

9ª 2009-01-21 816 2867 493 1733 74 254 

10ª 2009-02-17 754 2656 467 1664 17 63 

Total 7338 25294 4205 14724 2132 7454 

Tabela 5.2.3 Resultados do decreto-lei 363/2007 em relação ao nº de sistemas licenciados [37] 
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Além do processo do registo, outra razão possível para haver uma alta taxa de desistências é 

também a falta de pormenor e de enquadramento dos catálogos apresentados pela maioria das 

empresas comercializadoras de sistemas fotovoltaicos. A falta de pormenor leva a que os 

consumidores não considerem vários aspectos que irão condicionar a rentabilidade do projecto. 

Tendo os consumidores 120 dias para pedir uma inspecção após o pagamento do registo, uma 

análise mais cuidada poderá resultar em resultados bastante diferentes dos apresentados 

inicialmente pelo que os micro-produtores poderão encontrar razões suficientes para desistir da 

instalação do sistema.  

Cash-flow de um projecto típico ao abrigo do regime bonificado 

Um dos tipos de energia renovável que se pode integrar em edifícios é de facto a energia solar 

fotovoltaica. Para uma instalação solar beneficiar do regime bonificado tem de preencher vários 

requisitos já apresentados. O objectivo deste parágrafo é apresentar uma análise económica 

ao investimento numa unidade de micro-produção que usa energia solar fotovoltaica, a fim de 

concluir sobre a validade do investimento que terá de ser feito. Para se fazer a análise existem 

vários factores que têm de ser considerados tais como o custo do investimento, a eficiência dos 

painéis, a produção eléctrica total, os custos de manutenção ou a taxa de actualização. Na 

tabela seguinte apresentam-se os pressupostos, ou os valores, considerados para a análise 

em questão: 

Tecnologia Solar fotovoltaica 

Potência sistema (kW) 1 

Custo tecnologia (€/kW) 6000 

Investimento total (€) 6000 
Seguro e custos de manutenção (% investimento) 0,5% 

Produção eléctrica anual (kWh/kW) 1500 
Perdas do sistema (%) 5% 

Taxa de actualização considerada (%) 5% 
Inflação 2% 

Cenário de capacidade instalada Capacidade máxima legal 
Benefícios fiscais 777€ (redução de IRS) 

Custos licenciamento 250€ (taxa de registo SRM) 
Tabela 5.2.4 Valores considerados para a análise económica do sistema sob o regime bonificado. 

Antes de se fazer a análise ao investimento considera-se crítico de certa forma justificar os 

valores que são descritos na tabela 4.2.4, a fim de se conseguir uma melhor integração e 

validação dos resultados obtidos. Os valores/pressupostos serão os mesmos utilizados em 

outras análises presentes no documento, pelo que a justificação é também válida para os 

mesmos.  

• Custos da tecnologia (6000 €/kW) – Representa o preço de venda ao consumidor de 

um kW de energia fotovoltaica em Portugal, e o seu valor é calculado pela média do 

preço praticado pelas empresas associadas á empresa Electricidade de Portugal 

(EDP); 
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• Seguros e custo de manutenção (0,5% investimento) e perdas do sistema (5%) – 

Resulta de uma análise a vários catálogos de empresas vendedoras de sistemas 

solares fotovoltaicos; 

• Produção eléctrica anual (1500 kWh/kWp) – Dados calculados pelo simulador do 

Photovoltaic Geografic Information System (PVGIS), considerando um ângulo 

de incidência de 34º, tecnologia cristalina, para a cidade de Lisboa. 

• Taxa de inflação (2%) – Valor aproximado da taxa média de inflação registada desde 

2006 até Agosto de 2009, em Portugal. Valores obtidos a partir do Website do Instituto 

Nacional de Estatística. 

• Taxa de actualização (5%) – Taxa de actualização para activos com baixo risco, a 

médio-longo prazo, segundo um contexto económico de crescimento moderado e 

sustentado 

Resultados: 

VAL 15 anos, 5% 543€ 
TIR 8% 

Payback (anos) 13 
Tabela 5.2.5 Resultados do cash-flow de um sistema de 1kW ao abrigo do regime bonificado. 

Anteriormente, neste documento, identificou-se a não consideração de alguns aspectos 

essenciais para a análise a um investimento em energia solar fotovoltaica, como uma das 

causas prováveis para a desistência de muitos micro-produtores do processo de licenciamento 

dos seus sistemas. De facto, após uma análise aos catálogos das empresas presentes no 

programa My Energy da EDP, verificou-se que todas elas têm como produto um kit micro-

geração que envolve quase todos os sistemas e componentes para uma instalação beneficiar 

do regime bonificado. Também, nos catálogos analisados, a promessa de período de retorno 

do investimento é na ordem dos 6,5 anos. A análise que se faz a estes catálogos é de que não 

têm em consideração aspectos importantes que condicionam o funcionamento e as receitas 

anuais do sistema, apresentados na tabela anterior. Na tabela seguinte apresenta-se os 

valores de custos e receitas apresentados pelas empresas em causa.  

 
Empresa 

 
Potência 

equipamento 
(kW) 

 
Investimento 

(€) 

 
Receitas 

Anuais (€) 

 
Payback 

(Investimento / 
Receitas Anuais) 

Produção 
eléctrica 

necessária 
(kWh/kWp) 

1 3,6 22900 3610 6,5 Anos 1550 
2 3,68 25660 3930 6,5 Anos 1650 
3 3,8 22700 3401 6,67 Anos 1450 
4 3,68 22900 3795 6,05 1600 

Tabela 5.2.6 Custo e receitas, kit fotovoltaico. Preços disponíveis na internet. 

Após uma primeira análise aos catálogos, verifica-se a ausência de toda e qualquer referência 

a vários dos parâmetros descritos, tais como a taxa de actualização, os custos de manutenção, 

as perdas do sistema ou os custos de licenciamento. Na tabela em cima, calculou-se o valor de 

produção eléctrica anual que cada kW instalado teria de fornecer à rede para se atingirem as 
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receitas indicadas. Sendo que o valor médio para Portugal é de 1500kWh/kWp, conclui-se que 

as receitas estão inflacionadas em cerca de 10% em relação á situação de se considerarem as 

perdas do sistema que ocorrem durante o processo. Na tabela seguinte apresenta-se a mesma 

tabela considerando os parâmetros descritos anteriormente. Como se pode ver, mesmo com os 

valores inflacionados de produção eléctrica a realidade do projecto é bastante diferente, sendo 

o cash-flow anual bastante menor e o período de retorno de investimento maior.  

Empresa Investimento 
Inicial 

VAL (Payback 
“prometido”) 

VAL 25 anos 5 Payback 
(actualizado) 

1 22900 -3092€ 3623€ 11 Anos 
2 25660 -4997€ 3007€ 13 Anos 
3 22700 -4482€ 2543€ 14 Anos 
4 22900 -2074€ 5088€ 8 Anos 

Tabela 5.2.7 Indicadores económicos das empresas analisadas após considerar todos os 

parâmetros 

5.3 Regime Produtor Consumidor 

5.3.1 Legislação afectada 

• Decreto-Lei 68/2002, de 25 de Março [38] – Regula a actividade de produção de energia 

eléctrica com auto-consumo a partir de FERs em baixa tensão, com um limite máximo de 

potência de entrega de 150 kW; 

• Portaria 764/2002, de 1 de Julho [39] – Estabelece a metodologia de cálculo da tarifa 

aplicada ao abrigo do decreto-lei 68/2002.  

5.3.2 Decreto-lei 68/2002, de 25 de Março 

“Para efeitos do presente diploma, entende-se por produção com auto consumo de energia 

eléctrica ou de energia eléctrica e térmica a actividade de produção em que pelo menos 50% 

da energia eléctrica produzida seja destinada a consumo próprio ou de terceiros, nos termos do 

número anterior, para fins domésticos, comerciais, industriais ou de prestação de serviços.” 

Artigo II, 2, Decreto-lei 68/2002 

Esta é uma tarifa onde a remuneração obtida é calculada a partir de um “prémio”, que é 

adicionado ao valor da tarifa de produção em Baixa Tensão Especial (BTE). Sendo que o 

produtor apenas pode entregar à rede um máximo de 50% da electricidade produzida, esta 

fórmula tem, para algumas tecnologias, um nível de remuneração bastante reduzido, não 

compensando de forma alguma o investimento feito (ex: painéis fotovoltaicos). Também, o 

tempo de aplicação da mesma (10 anos) pode-se considerar bastante reduzido, sendo que por 

exemplo os painéis fotovoltaicos têm um tempo de vida de cerca de 25 anos.  

5.3.3 Fórmula para cálculo do valor da tarifa 

Para se analisar a tarifa, é essencial perceber o processo de cálculo da mesma, 

identificar quais os pressupostos que são admitidos e quais os factores dos quais a 

tarifa depende.  
                                                
5 Tempo de vida de um painel fotovoltaico [29]. 
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Assim, neste parágrafo é feita uma análise à fórmula de cálculo do valor da tarifa para 

o regime do Produtor-Consumidor. 

���� 	 ��� ������  �� � ���� � ��� !"���#!$  

• VRD (BTE) m é o valor da energia eléctrica entregue à rede do Sistema Eléctrico 

Nacional (SEN) no mês m pela instalação de produção, calculado com base no tarifário 

em vigor para a venda a clientes finais em BTE, em ciclo diário ou semanal, sem 

consideração do termo tarifário fixo nem do termo da potência contratada, expresso em 

€. 

O regime de baixa tensão especial é o aplicado a pequenos negócios como restauração, 

panificação ou lavandarias, entre outros, sendo que a potência contratada é superior a 41,4 

kVA. 

O tarifário aplicado está em vigor desde Janeiro 2009, pelo Despacho nº 22/2008 da Entidade 

Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) [40], utilizando-se os valores correspondentes à 

utilização média.  

Utilização Horas de 
Ponta 

Horas 
Cheias 

Horas de Vazio 
Normal 

Horas de Super 
Vazio 

Média 
utilização 

 
       0,1840 

 
0,0970 

 
0,0637 

 
0,0592 

Tabela 5.3.1 Tarifário de média utilização para a BTE, em €/kWh [40]. 

• Ct é um coeficiente correspondente ao tipo de tecnologia utilizada pela instalação de 

produção, o qual: 

o Deve corresponder ao prémio por kWh necessário para viabilizar 

economicamente a instalação de produção de energia eléctrica, atendendo ao 

interesse em promover a tecnologia; 

o É fixado anualmente por despacho do Ministro da Economia, a publicar no 

Diário da República, 2.ª série, durante o mês de Fevereiro, podendo a sua 

fixação ser delegada no director-geral da Energia; 

o No primeiro ano de aplicação da presente portaria, o coeficiente Ct aplicável às 

centrais cuja construção seja iniciada nesse ano, tomará os valores seguintes: 

 

Tecnologia Coeficiente Ct (€/kWh) 
Motores Ciclo Otto 0,01 

Micro turbina de gás 0,015 
Motores ciclo Stirling 0,02 
Pilhas de combustível 0,20 

Painéis solares fotovoltaicos 0,20 
Outros equipamentos autónomos 0,015 

Tabela 5.3.2 Valores do coeficiente Ct segundo o decreto-lei 68/2002 [38]. 

• EECm é a energia fornecida à rede do SEP pela instalação de produção, no mês m, 

expressa em kWh. 
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• IPCdez é o índice de preços no consumidor, sem habitação, no continente, no mês de 

Dezembro do ano imediatamente anterior ao do mês m e IPCref é o índice de preços no 

consumidor, sem habitação, no continente, referente ao mês de Dezembro do ano 

anterior ao da publicação do despacho que estabeleceu o valor de Ct aplicável à 

instalação de produção. 

Ano 2001 2002 2003 2004 
IPC sem habitação 98,1 102 104,4 107,0 

Tabela 5.3.3 Índice de preços do consumidor sem habitação para Dezembro de 2001 a 2004 [41].  

5.3.4 Tempo de aplicação da tarifa 

Após 120 meses do licenciamento ter sido feito, a remuneração continuará a ser feita pela 

fórmula descrita, contudo o coeficiente Ct será reduzido para metade do último valor que tiver 

sido publicado.  

5.3.5 Processo de Licenciamento 

O processo de licenciamento e registo das unidades de produção ao abrigo deste decreto-lei, 

não está, ao contrário do regime renováveis na hora e produtor independente, definido 

pormenorizadamente no texto do mesmo. A única referência a prazos é dada pelos 30 dias 

dados à entidade que explora a rede do SEN para responder à solicitação do produtor 

consumidor.  

Então, para obter uma licença de produção, o produtor-consumidor deverá em 1º lugar, 

elaborar um projecto que terá de ser aprovado pela Direcção Regional do Ministério da 

Economia (DRE). Para a elaboração do projecto, o produtor consumidor deverá solicitar 

informações relativas ao ponto de recepção, tensão, potência e dispositivos de segurança, à 

entidade regional que detêm a exploração do SEN, entidade que terá então 30 dias para 

responder.  

Na altura de entrega do projecto à DRE, o produtor deverá juntar ao mesmo a resposta do 

SEN, contendo as informações fornecidas pela entidade que detêm a sua exploração.  

O projecto será então avaliado, estando a entrada em funcionamento das instalações 

dependente da licença que a DRE atribuir após vistoria técnica. 

Após concedida a licença a DRE competente deve comunicar à Direcção Geral de Geologia e 

Energia (DGGE) as autorizações concedidas por este diploma.  

Como se pode verificar, o processo é bastante simples, envolvendo um nº reduzido de 

entidades participantes e passos para se obter a licença. Se é verdade que o processo pode 

ser considerado de simples, é também válido afirmar que a falta de uma definição de prazos e 

de taxas a cobrar poderá trazer alguma desconfiança aos potenciais investidores uma vez que 

o processo não é claro.  
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5.3.6 Comentário aos valores considerados 

Neste ponto são feitos alguns comentários, questionando alguns valores considerados no 

decreto-lei, a fim de verificar a sua actualidade e enquadramento com a realidade energética 

portuguesa. Neste caso, é analisado o coeficiente Ct que define o prémio a pagar aos 

produtores de energia.  

“É fixado anualmente por despacho do Ministro da Economia, a publicar no Diário da 

República, 2.ª série, durante o mês de Fevereiro, podendo a sua fixação ser delegada no 

director-geral da Energia”. 

Este coeficiente, é como foi referido anteriormente, o valor do prémio a pagar por kWh 

necessário para viabilizar economicamente a instalação de produção de energia eléctrica, 

atendendo ao interesse em promover a tecnologia; 

Como está descrito no regulamento, o valor do coeficiente deveria ser fixado anualmente, 

contudo isso nunca se verificou, sendo que os valores a considerar ainda são os referidos no 

presente diploma. 

Este facto, reforça a conclusão de que este decreto-lei teve pouco sucesso, nomeadamente no 

que diz respeito ao número de sistemas instalados.  

5.3.7 Cash-flow de um sistema licenciado ao abrigo do regime produtor-

consumidor. 

Neste capítulo apresenta-se uma previsão de dois cash-flows de dois potenciais sistemas, um 

usando tecnologia solar fotovoltaica, o outro usando uma micro-turbina a gás natural, 

licenciados ao abrigo do decreto-lei 68/2002 [38].  

Sistema solar fotovoltaico, 100 kW 

Para a análise do sistema, consideram-se os seguintes valores: 

Potência (kW) 100 
Produção eléctrica anual (kWh/kWp) 1500 

Investimento (€) 500.000 
Manutenção e seguro (€/ano) 0,5 % Investimento 

Taxa de actualização 5% 
Inflação 2% 

Perdas do Sistema 5% 
Ct (€/kWh) 0,20 

Tabela 5.3.4 Produtor Consumidor: Valores considerados para a análise económica de um sistema 

fotovoltaico 

Pode-se verificar na tabela 4.3.4 que o valor do investimento/kW é agora de 5000€, 

contrastando com os 6000€/kW apresentados no cash-flow referente ao regime Renováveis na 

Hora. Esta diferença prende-se com o facto de se obterem algumas economias de escala 

devido ao tamanho do sistema.  
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Visto que o valor da tarifa depende do período em que a energia eléctrica foi entregue à rede, é 

necessário definir qual a produção eléctrica referente a cada hora do dia. Em BTE as horas do 

dia dividem-se em horas de ponta, horas cheias, horas de vazio e horas de super vazio [40]. 

Na tabela seguinte definem-se as percentagens da produção total consideradas para cada 

período.  

Hora Hora de Ponta Horas Cheias Horas de Vazio Horas de Super Vazio 
% Da Produção 60% 30% 10% 0% 
Tabela 5.3.5 Repartição da produção eléctrica num dia de funcionamento 

O cash-flow deverá contar com duas parcelas distintas referentes à remuneração. A primeira 

equivale ao valor de compra de metade da energia que é gerada mensalmente, calculada pela 

fórmula descrita no início do capítulo. A seguinte parcela corresponde à redução de custos que 

só obtém ao consumir a energia que é produzida ao invés de a comprar à rede.  

Receita 1º ano de exploração (€) 24211 
Redução de custos 1º ano (€) 9894 

Valor aproximado da tarifa (€(kWh) 0,24 
VAL  -30311 
TIR 4% 

Período de retorno do investimento Sem retorno6 
Tabela 5.3.6 Produtor Consumidor: Indicadores económicos sistema fotovoltaico de 100 kW. 

Como se pode concluir a partir desta análise, um investimento numa unidade de produção 

usando a tecnologia fotovoltaica, não é rentável para quem queira licenciá-la a partir deste 

decreto. De facto, o nº de licenças atribuídas segundo este regime é insignificante. Isso pode-

se dever ao facto de só ser possível entregar metade da energia produzida à rede, diminuindo 

consideravelmente o valor final da tarifa. Com os actuais custos de investimento e eficiências 

dos painéis a tarifa atribuída (coeficiente Ct) é bastante reduzida para tornar atractivos 

investimentos nesta tecnologia, tal como era o seu objectivo inicial7.  

5.3.7.1 Sistema de co-geração de 100 kW 

Sendo que o decreto-lei apenas refere a energia solar fotovoltaica e a co-geração como as 

tecnologias abrangidas pela tarifa, é apresentado um cash-flow de um sistema de co-geração 

que usa uma micro-turbina a gás natural para a produção de electricidade. O sistema em causa 

terá uma potência eléctrica de 100 kW, onde a eficiência do sistema eléctrico é de 25% tendo o 

sistema térmico um rendimento de 55%. O quadro seguinte apresenta um resumo dos valores 

considerados para a elaboração do cash-flow.  

                                                
6 Não se consegue obter o retorno do investimento, durante os 25 anos de exploração do 

sistema. 
7 “Deve corresponder ao prémio por kWh necessário para viabilizar economicamente a 

instalação de produção de energia eléctrica, atendendo ao interesse em promover a 

tecnologia;” Definição do coeficiente Ct dada pela Portaria n.º 764/2002. 
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Potência Eléctrica (kW) 100 
 

Rendimento 
Eléctrico 25% 
Térmico 55% 

 
Combustível 

Turbina  
Gás Natural 

Consumidor 
Eficiência caldeira consumidor 90% 
% De calor recuperado utilizado 70% 

Custo tecnologia (€/kW) 1000 
Investimento (€) 100.000 

Custos manutenção (€/kWh) 0,006 
Taxa de actualização 5% 

Inflação 2% 
Ct (€/kWh) 0,015 

Tabela 5.3.7 Valores considerados para a análise económica do sistema de co-geração 

Em relação à caracterização da produção e do consumo de electricidade do consumidor, 

considera-se que o sistema consome metade de toda a electricidade que produz, e que essa 

produção é feita apenas nas horas de consumo (horas de ponta e horas cheias). Se no 

exemplo anterior era necessário analisar a redução de custos obtidas com a não-compra de 

electricidade à rede, para se analisar este sistema é também necessário contar com a 

poupança obtida pela produção de calor e subsequente compra de gás natural.  

Sendo que os cálculos necessários para a análise são agora de um nível mais complexo, 

prossegue-se uma explicação dos passos efectuados.  

Balanço Eléctrico 

Balanço Eléctrico Horas de Ponta Horas Cheias Total 

Nº de horas por mês (h/mês)8 110 292  

Consumo eléctrico (kWh/mês) 5500 14600 20100 

Potência Micro turbina (kW)   100 

Produção Micro turbina (kWh/mês) 11000 29200 40200 

Auto-consumo (kWh) 5500 14600 20100 

Entrega à rede (kWh) 5500 14600 20100 
Tabela 5.3.8 Produtor Consumidor: Balanço eléctrico sistema co-geração. 

Como foi dito, da produção total de electricidade, metade é para venda à rede, enquanto a 

outra metade se destina a auto-consumo.  

 

  

                                                
8 Considerando o mês de referência de Janeiro 2008 
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Balanço Gás Natural 

Sendo que a eficiência eléctrica do sistema eléctrico é de 25%, são necessários não 100 mas 

100/0,25 kW de potência para se obter 100 kW de potência eléctrica.  

Balanço Gás Natural Horas de Ponta Horas Cheias Total 

Consumo Micro turbina (kWh/mês) 44000 116800 160800 

Recuperação de calor (kWh/mês) 26889 71378 98267 

Consumo Efectivo (kW/mês) 25178 66836 92013 
Tabela 5.3.9 Produtor Consumidor: Balanço do gás natural do sistema de co-geração. 

A recuperação de calor obtida tem em conta não só a eficiência térmica do sistema mas 

também a parcela correspondente à eficiência da caldeira do consumidor. Além de recuperar 

55% da energia sob a forma de calor, tem-se em conta que a caldeira tem um rendimento de 

90%: 

��%&'�()ção %)-�( 	 ���.&�� � ���������� �é(��%����������� %)-���() 

Já o consumo efectivo é a parcela de energia que é efectivamente consumida, subtraindo ao 

consumo para fins eléctricos, a quantidade de calor que é consumido: 

���.&�� �0�%��1� 	 ���.&�� ��%(��&(2��) 3 ��%&'�()çã� �� �)-�( � �)-�( &��-�4)��  

Com o conceito de consumo efectivo, considera-se já a parcela correspondente à energia 

térmica que seria necessária adquirir para satisfazer as necessidades térmicas do consumidor. 

Balanço económico 

No balanço económico há que considerar não só as receitas obtidas pela venda de 

electricidade como a redução de custos pelo facto de não se comprar 50% da energia eléctrica 

e a totalidade da energia térmica.  

Receitas electricidade Horas de 
Ponta 

Horas 
Cheias 

Total 

Tarifa BTE (€/kWh) 0,184 0,097  

Ct 0,015 0,015  

Electricidade entregue a rede 5500 14600 20100 

Remuneração mensal (€/mês) 1101,1 1652,72 2753,82 

Redução de custos com electricidade 

Preço mercado electricidade 0,184 0,097  

 
Termo fixo (aplicável em a 

consumos em hora de 
ponta) 

Potência de ponta 
(€/kW.mês) 

15   

Potência de ponta 
(€/MWh) 

0,14   

Electricidade para consumo 5500 14600  

Poupança mensal 3282 1416,2 4698,2 

Proveito total mensal 4383,1 3068,92 7452,02 

Tabela 5.3.10 Produtor Consumidor: Receitas e reduções de custos no sistema de co-geração. 
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Há que quantificar agora quais são os custos derivados da compra de gás natural que será 

necessário para satisfazer as necessidades da turbina.  

Despesas de gás natural 

Custo do gás natural (€/kWh) 0,0364 

Custo do gás natural (€/mês) 3349,285333 

Termo fixo (€/mês) 157 

Custo mensal (€/m) 3506,285333 

Tabela 5.3.11 Produtor Consumidor: Despesas com gás natural, sistema co-geração.  

Existem agora condições para se calcular o cash-flow do sistema. Considerando que um 

sistema deste tipo tem um ciclo de vida de aproximadamente dez anos, vem: 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inv 100000           

Custos           

Comb  42917 43775 44651 45544 46455 47384 48331 49298 50284 51290 

Man  984 1004 1024 1044 1065 1087 1108 1130 1153 1176 

R. Cus  33626 34298 34984 35684 36398 37126 37868 38626 39398 40186 

Rec.  57506 58656 59829 61026 62246 63491 64761 66056 67377 68725 

CF -100000 47231 48176 49139 50122 51124 52147 53190 54253 55339 56445 

Acum -100000 -52769 -4594 44545 94667 145792 197938 251128 305381 360720 417165 

Tabela 5.3.12 Produtor Consumidor: cash-flow do sistema de co-geração.  

Como se pode ver a tarifa é bastante interessante para quem queira investir num sistema de 

co-geração recorrendo a uma turbina a gás natural, contudo, é necessário que se reúnam as 

condições óptimas para se atingirem estes resultados, nomeadamente o emparelhamento da 

procura de energia térmica com a oferta.  

Se em vez de se usar 70% do calor produzido se consumisse uma percentagem menor, o 

benefício total irá também decrescer. Isto deve-se ao facto de uma grande parte do proveito 

retirado seja na redução de custos com gás natural para aquecimento. 

 

Ilustração 5.3.1 Produtor Consumidor: Período de retorno do investimento do sistema em relação à 

percentagem de calor utilizada. 
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5.4 Produtor Independente 

5.4.1 Legislação afectada 

• Decreto-lei 189/88, de 27 de Maio [42]- 1ª diploma que regula a produção de 

electricidade a partir de FERs; 

• Decreto-lei 168/99, de 18 de Maio [43]- Revisão do decreto anterior, devido a 

reestruturação do SEN; 

• Decreto-lei 339-C/2001, de 29 de Dezembro [44]– Surge pela primeira vez a tarifa 

diferenciada; 

•  Decreto-Lei 312/2001[45] – Revisão do processo de Licenciamento e de Registo. 

• Decreto-Lei 33-A/2005, de 16 de Fevereiro [47]– Revisão do decreto 339-C/2001,com a 

introdução de um período definido de aplicação da tarifa; 

• Decreto-Lei 225/2007 [48]– Legislação actual, revisão do decreto 33-A/2005. 

5.4.2 Decreto-lei 225/2007  

O actual decreto-lei é o resultado de várias reformulações feitas aos vários decretos existentes 

anteriormente.  

A primeira lei referente à regulação de electricidade a partir de FERs data de 1988, ano em que 

foi posto em vigor o decreto-lei 189/88, de 27 de Maio. Em 1999 foi feita uma reestruturação do 

SEN, resultando numa alteração à regulação existente. Assim, em 18 Maio de 1999, foi 

publicado o decreto-lei 168/99 que, entre outras alterações, definiu a primeira tarifa aplicável à 

produção de electricidade a partir de FERs. Contudo, esta tarifa não era diferenciada e tinha 

um valor abaixo do preço de mercado da electricidade.  

Em 2001, nasceu a primeira tarifa diferenciada por tecnologia a partir do decreto-lei 339-

C/2001, criando-se assim a figura do produtor independente de energia. Este decreto-lei nasce 

de acordo com o programa E4 - Eficiência Energética e Energias Endógenas -, sendo também 

definido pela primeira vez uma meta de capacidade instalada para Portugal em 2010. O grande 

problema desta tarifa era a ausência de um período definido em que a tarifa seria aplicada 

tendo os investidores considerado que a tarifa seria aplicada durante o ciclo de vida do 

sistema. Contudo, a entidade licenciadora reagiu afirmando que esse período era 

indeterminado e definido caso a caso, aumentando o risco para os eventuais investidores. 

Antes da entrada em vigor do decreto, foi publicado, ao abrigo do decreto-lei 312/2001, o 

regulamento correspondente ao licenciamento de sistemas produtores de electricidade. O 

objectivo era de seguir as linhas da directiva europeia 2001/77/EC [49] para as fontes de 

energia renováveis, contribuindo assim para o aumento da eficiência do processo. Apesar de 

não haver qualquer limite à capacidade dos sistemas, o decreto-lei 312/2001, apenas definiu o 

processo de licenciamento para sistemas com ligações de média ou alta tensão. Não havia 

assim qualquer referência a ligações de baixa tensão, pelo que se considerou que o processo 

seria o mesmo que para as instalações de maior dimensão.  
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No ano de 2005, uma nova revisão à legislação aplicada a produtores de electricidade a partir 

de FERs foi feita com a publicação do decreto-lei 399-A/2005. Pela primeira vez foi definido um 

período de aplicação da tarifa, contudo os valores da tarifa foram revistos, resultando num 

corte dos mesmos, prejudicando especialmente a energia solar fotovoltaica.  

Finalmente, em 2007, a legislação foi novamente alterada, atingindo a forma actual. Este 

documento tinha como objectivo reavaliar os critérios de remuneração atribuídos às diferentes 

tecnologias, além de simplificar o processo existente e aliviar o processo burocrático. Essa 

reavaliação resultou numa redução da remuneração em algumas tecnologias, tais como a 

eólica ou fotovoltaica, assim como o reconhecimento de novas tecnologias tais como o gás de 

aterro. O documento prevê também o lançamento de uma nova legislação que regule a 

actividade de micro-geração, que acabou por se realizar ainda no ano de 2007, com o já falado 

decreto-lei 363/2007. O decreto-lei aplica-se a sistemas com diferentes gamas de potência que 

no caso da energia fotovoltaica não têm limite da mesma, contudo, a tarifa é diferenciada de 

acordo com a potência de cada um. 

5.4.3 Fórmula de cálculo da tarifa 

Um dos problemas deste decreto-lei é a fórmula de cálculo da tarifa uma vez que é bastante 

longa e as suas parcelas não estão muito bem definidas, tornando-a pouco clara e muito volátil, 

uma vez que depende de muitos factores diferentes. Neste ponto, é apresentado uma 

explicação dos factores que compõem a equação pela qual se calcula a tarifa.   

���� 	 5678� � 9�:������  ��������;�<������ � => � ?�����@A����#!$ B � 1
�1 3 C��� 

• VRDm = renumeração aplicável a centrais renováveis no mês m;  

• KMHOm = É um coeficiente que representa a modulação da central energética 

correspondente às horas cheias e de ponta. É um coeficiente opcional, sendo que se o 

produtor não o quiser considerar no cálculo da tarifa tomará o valor de 1. Para efeitos 

simplificativos, essa opção será a considerada; 

• PF (VRD) m = parcela fixa da remuneração aplicável a centrais renováveis, no mês m; è 

calculado a partir da expressão (PF (VRD) m = PF (U) ref × COEF (pot, m) ×POT (med, m)), 

onde: 

o PF (U) ref = 5,44 €/kWh mensal; 

o COEF (pot, m) é um coeficiente adimensional que traduz a contribuição da central 

renovável, no mês m, para a garantia de potência proporcionada pela rede 

pública; 

o POT (med, m) é o mínimo dos valores entre a potência do sistema ou a energia 

fornecida a rede pela centrar durante um mês dividido pelo nº de horas desse 

mês.  

• PV (VRD) m = parcela variável da remuneração aplicável a centrais renováveis no mês 

m; é calculado pela expressão PV (VRD) m = PV (U) ref × ECR m onde: 
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o PV (U) ref = 0,036€/kWh. Deve corresponder aos custos de operação e 

manutenção que seriam necessários à exploração dos novos meios de 

produção cuja construção é evitada pela central renovável; 

• PA (VRD) m = parcela ambiental da remuneração aplicável a centrais renováveis no 

mês m; é calculado pela expressão PA (VRD) m = ECE (U) ref × CCRref ×ECR m, onde: 

o ECE (U) ref é o valor unitário de referência para as emissões de dióxido de 

carbono evitadas pela central renovável. Toma o valor de 2*10-5 €/g 

o É o montante unitário das emissões de dióxido de carbono da central de 

referência. CCRref = 370 g/kWh. 

• IPC m-1 = índice de preços no consumidor, sem habitação, no continente, referente ao 

mês m-1; 

• Z = coeficiente adimensional que traduz as características específicas do recurso 

endógeno e da tecnologia utilizada na instalação licenciada (ver tabela 5.4.1); 

• IPC ref = índice de preços do consumidor, sem habitação, no continente, referente ao 

mês anterior ao inicio do fornecimento de electricidade à rede pela central renovável; 

• LEV = representa as perdas nas redes de transporte e distribuição, evitadas pela 

central renovável; Toma os seguintes valores: 

o 0,015, no caso de centrais com potência maior ou igual a 5 MW; 

o 0,035, no caso de centrais com potência menor que 5 MW. 

5.4.4 Período de aplicação da tarifa 
Os tempos de aplicação das tarifas para as várias tarifas estão indicados na tabela 4.4.1, 

contudo, é importante afirmar que após o fim do respectivo período a electricidade será paga 

ao preço real de mercado, acrescendo as receitas obtidas pela venda dos certificados verdes.  

Tecnologia Características Potência 
(kW) 

Factor 
Z 

Cap Max 
(MW) 

Aplicação 
(anos) 

 
 
 

Energia solar 

Fotov. Normal <5 52  
 

150 

 
 
 

15 

> 5 32 

Termo-
eléctrica 

<10.000 29,3 

> 10.000 15-20 

Fotov. Edifícios <5 55  
50 > 5 <150 40 

Biomassa 
florestal 

Residual  8,2  
250 

25 

Animal 7,5 

 
Biogás 

ETAR e RSU  9,2 150 15 

Gás de Aterro 7,5 20 

 
Queima 

RSU  1 150 15 

CDResíduos 3,8 

Energia 
Eólica 

Centrais  4,6  15 

Hídricas  <10 MW 4,5  20 

Tabela 5.4.1 Diferenciação das várias tecnologias em termos de coeficiente, capacidade máxima e 

tempo de aplicação segundo o decreto-lei 225/2007, “Produtor Independente”. 



 

5.4.5 Processo de Licenciamento

De acordo com regulação exi

requisição para o chamado Processo Preliminar de Informação (PPI), que apenas pode ser 

submetido para a DGGE nos primeiros quinze dias de cada quadrimestre, 

primeiros 15 dias de Janeiro, Maio ou Setembro. Quando o período de entrega do PPI termina, 

a entidade responsável – DGGE 

pedidos enviados.  

Este período inclui uma consulta de operadores

nomeadamente sobre a disponibilidade da capacidade da rede. No caso do pedido ser aceite, 

o Produtor Independente (PI) tem 15 dias para pagar um depósito e depois 70 dias para 

requisitar o ponto de ligação à rede. A DGGE 

processo, e no caso do mesmo ser aceite, o PI é obrigado a requisitar imediatamente a licença 

de instalação. Esta licença terá uma validade de 24 meses, durante os quais o PI tem de 

proceder à instalação e ligação d

demorado, que além de consumir bastante tempo, tem ainda inerente o risco de se tornar mais 

demorado uma vez que estes prazos podem ser modificados de acordo com um número de 

excepções. 

Ilustração 5.4.1 Esquema do processo de licenciamento, ao abrigo do decreto

 

• 1ºs Quinze dias de 

cada quadrimestre.

• DGGE, análise dos 

pedidos.
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• PI, Pagamento do 

depósito 

15 dias
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Processo de Licenciamento 

De acordo com regulação existente [45], o processo de licenciamento começa com a 

requisição para o chamado Processo Preliminar de Informação (PPI), que apenas pode ser 

submetido para a DGGE nos primeiros quinze dias de cada quadrimestre, 

primeiros 15 dias de Janeiro, Maio ou Setembro. Quando o período de entrega do PPI termina, 

DGGE - tem cerca de 40 dias para analisar e decidir sobre os 

Este período inclui uma consulta de operadores de rede para assistência técnica, 

nomeadamente sobre a disponibilidade da capacidade da rede. No caso do pedido ser aceite, 

o Produtor Independente (PI) tem 15 dias para pagar um depósito e depois 70 dias para 

requisitar o ponto de ligação à rede. A DGGE tem, então, 30 dias para decidir sobre o 

processo, e no caso do mesmo ser aceite, o PI é obrigado a requisitar imediatamente a licença 

de instalação. Esta licença terá uma validade de 24 meses, durante os quais o PI tem de 

proceder à instalação e ligação do sistema de energia renovável. É um processo muito 

demorado, que além de consumir bastante tempo, tem ainda inerente o risco de se tornar mais 

demorado uma vez que estes prazos podem ser modificados de acordo com um número de 

Esquema do processo de licenciamento, ao abrigo do decreto
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submetido para a DGGE nos primeiros quinze dias de cada quadrimestre, ou seja, nos 

primeiros 15 dias de Janeiro, Maio ou Setembro. Quando o período de entrega do PPI termina, 
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nomeadamente sobre a disponibilidade da capacidade da rede. No caso do pedido ser aceite, 

o Produtor Independente (PI) tem 15 dias para pagar um depósito e depois 70 dias para 

tem, então, 30 dias para decidir sobre o 

processo, e no caso do mesmo ser aceite, o PI é obrigado a requisitar imediatamente a licença 

de instalação. Esta licença terá uma validade de 24 meses, durante os quais o PI tem de 

o sistema de energia renovável. É um processo muito 

demorado, que além de consumir bastante tempo, tem ainda inerente o risco de se tornar mais 
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5.4.6 Comentários aos valores considerados 

Tal como no regulamento anterior considera-se que existem alguns valores e parâmetros 

utilizados que necessitam de uma análise mais detalhada, a fim de influir sobre a sua validade 

no panorama energético português.  

O primeiro comentário dirige-se ao parâmetro ECE (U) ref, que é o valor unitário de referência 

para as emissões de dióxido de carbono evitadas pela central renovável, o qual: 

i) Deve corresponder a uma valorização unitária do dióxido de carbono que seria emitido pelos 

novos meios de produção cuja construção é evitada pela central renovável; 

ii) Toma o valor de 20€/ton; 

iii) Será utilizado, em cada central, durante todo o período em que a remuneração definida por 

VRD seja aplicável;  

No dia de entrada em vigor do decreto, 31 de Maio de 2007, a tonelada de CO2 no mercado 

europeu estava cotada em cerca de 24 € [50]. Tendo em conta que as emissões das novas 

centrais não se podem considerar de nulas, é possível afirmar, sem correr o risco de incorrer 

num grande erro que o valor está bem enquadrado.  

Considera-se também relevante analisar o parâmetro CCRref que é o montante unitário das 

emissões de dióxido de carbono da central de referência, o qual toma o valor de 370 g/kWh e 

será utilizado, em cada central, durante todo o período em que a remuneração definida por 

VRD seja aplicável. 

Para se analisar este valor é necessário recorrer à caracterização energética do SEN no ano 

de 2006, representado na tabela 5.4.2. 

O decreto-lei em questão foi publicado em Fevereiro de 2007, pelo que a informação sobre a 

caracterização da produção seria a correspondente ao ano de 2006. Neste ano a produção em 

regime especial contribuiu apenas com 8755 GWh, cerca de 18%, para a energia total 

consumida.  

Este valor foi superior para os anos de 2007 e 2008, onde uma percentagem de 20 e 22%, 

respectivamente, foi atingida. Contudo é o ano de 2006 que se deve ter em conta para a 

validação deste valor de referência.  
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Tabela 5.4.2 Produção de energia eléctrica em Portugal nos anos de 2006, 2007 e 2008 [24][51]. 

As energias renováveis têm uma taxa de emissão de gases efeito estufa muito inferiores aos 

outros tipos de energia. É possível verificar este facto na ilustração seguinte, onde a produção 

de energia a partir de combustíveis fósseis apresenta uma elevada taxa de emissão, sendo o 

carvão, o líder no que diz respeito a toneladas de CO2 emitidas por kWh produzido.  

 
Ilustração 5.4.2 Taxa de emissão de CO2 pelas várias tecnologias de produção de electricidade 

[52]. 

  

Consumo referido à produção líquida 2008 
GWh 

2007 
GWh 

2006 
GWh 

 
Produção em regime ordinário 

 
30232 

 
32948 

 
35682 

Hidráulica 6436 9523 10204 
Térmica 23797 23425 25478 

Carvão 10423 11663 14070 
Fuel/Gasóleo 800 1268 1501 
Gás Natural 12573 10494 9907 

 
Produção em Regime Especial 

 
11551 

 
10163 

 
8755 

Hidráulica 663 694 998 
Térmica 5160 5437 4865 
Eólica 5694 4012 2892 

Fotovoltaica 33 20 0 
Ondas 0 0 -0 

 
Saldo Importador 

 
9431 

 
7488 

 
5441 

Importação 9478 9088 8624 
Exportação 40 4591 3183 

Bombagem Hidroeléctrica 639 541 703 
 

Consumo Total 
 

50574 
 

50059 
 

49878 
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Tendo em conta os valores das ilustrações anteriores sobre a caracterização da produção de 

electricidade e emissão de CO2 por kWh produzido, respectivamente, é possível calcular um 

valor aproximado da taxa de emissões do SEN.  

Produção a partir 
de: 

GWh Taxa de emissões 
(g/kWh) 

Emissões efectivas 
(g/kWh) 

Carvão 14070 950 268 

Fuel Óleo/Diesel 1501 810 24,38 

Gás Natural 9907 440 87,39 

Hidráulica 11202 5 3,27 

Geotérmica 4865 90 8,78 

Solar fotovoltaico 0 140 0 

Eólica 2892 15 0,87 

Total 49878  393 

Tabela 5.4.3 Calculo da taxa de emissões do SEN (2006).  

Em 2006, a taxa de emissão do SEN foi de cerca de 393 €/kWh, um pouco superior ao 

considerado no decreto-lei. Nos anos seguintes, verificou-se que a emissão de CO2 por parte 

do SEN decresceu bastante, atingindo nos anos de 2007 e 2008, 340 e 322 g CO2 emitido por 

kWh, respectivamente. Conclui-se então que o valor definido no decreto-lei está correctamente 

enquadrado com a realidade energética portuguesa actual, contudo, este valor de 370 g/kWh, 

foi criado em 1999 pelo decreto-lei 168/99. Devido à falta de dados não se pode analisar 

correctamente qual o paradigma energético português no fim da década de 90, contudo, isso é 

possível para o ano de 2002.  

Consumo referido à produção líquida 2002 

 GWH % Emissões 

   g/kWh 
Produção em regime ordinário 36620 0,87 548,32 

Hidráulica 7263 0,17 2,59 

Térmica 29357 0,70 545,73 
Carvão 14326 0,34 323,91 

Fuel/Gasóleo 7315 0,17 141,02 
Gás Natural 7716 0,18 80,80 

Produção em Regime Especial 2828 0,07 5,11 

Hidráulica 712 0,02 0,17 

Térmica 1776 0,04 3,80 

Eólica 340 0,01 1,13 

Fotovoltaica - - 0 

Ondas - -  

Saldo Importador 1.899,00 0,05  

Bombagem Hidroeléctrica 670,00 0,02  

Consumo Total 42.017,00 1,00 553,43 

Tabela 5.4.4 Cálculo das Emissões do SEN no ano de 2002. 
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No ano de 2002 a taxa de emissão foi de cerca de 553 g/kWh, valor bastante superior ao 

considerado no decreto de 1999. Considerando a evolução deste factor é provável que tenha 

sido ainda maior no ano de 1999, aumentando o erro do valor definido. 

 

Ilustração 5.4.3 Evolução da taxa de emissões do SEN. REN 

Após a análise feita notou-se que existe uma certa indecisão na definição do factor de emissão 

do SEN, de facto, na Portaria nº 63/2008 [54], o factor de emissão atribuído ao SEN é de 

470gCO2/kWh.  

Este valor poderá ter várias explicações: 

• Segundo o conceito de consumidor marginal, quando há a necessidade de se produzir um 

kWh adicional, ele é produzido pela central com o pior rendimento, que seria a do carvão. 

Contudo, ao analisar o diagrama de carga do dia de ponta de 2008 (ilustração 4.4.4), é 

possível identificar que as centrais a carvão são as que estão sempre a trabalhar, visto 

serem as mais baratas e que são as centrais a fuel óleo que vão compensando as 

necessidades adicionais de energia. Contudo, as centrais a fuel óleo libertam cerca de 800 

gCO2/kWh, pelo que esta teoria não é válida. 

• Ainda no conceito marginal, é possível que se tenha considerado o gás natural como o 

combustível que vai acompanhando as necessidades energéticas e não as centrais a fuel 

óleo. Sendo que a taxa de emissão do gás natural é de cerca de 440 gCO2/kWh esta 

hipótese adquire uma certa importância.  

• De acordo com o anexo II da Directiva 2006/32/CE [55], o valor do rendimento eléctrico 

considerado é de 40%, resultando assim um factor de emissão de 477gCO2/kWh. Este 

critério pode ser bastante discutível, já que foi considerado essencialmente para a 

conversão para energia primária da electricidade na Europa e não apenas do país.  
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Ilustração 5.4.4 Diagrama de carga do dia de ponta anual para o ano de 2006 [53].  

È impossível afirmar que a explicação para esta indecisão na definição do valor está contida 

nas hipóteses apresentadas, contudo, com este estudo verificou-se a existência de uma 

contradição entre os vários diplomas, sugerindo-se uma revisão de pelo menos um deles para 

que os valores se tornem coerentes.  

5.4.7 Cash-flow relativo de um sistema usando a tarifa do produtor 

independente. 

Nesta secção do capítulo apresenta-se uma previsão de um cash-flow de dois potenciais 

sistemas de energia renovável (energia solar fotovoltaica), sendo ligados à rede a partir do 

decreto-lei em estudo, 225/2007.  

Os sistemas variam principalmente na sua potência, visto que essa é a sua grande distinção 

pelo regulamento.  

5.4.7.1 Sistema 1, de 1kW de potência 

Tecnologia Solar fotovoltaica 
Potência (kW) 1 

Custo Tecnologia (€/kW) 6000 
Investimento (€) 6000 

Custos de manutenção e seguro (% investimento) 0,5 
Taxa de actualização (%) 5% 

Inflação (%) 2% 
Coeficiente Z 52 

Produção eléctrica anual (kWh/kWp) 1500 
Período de aplicação da tarifa 15 Anos 

Duração do processo de licenciamento e construção 1 Ano 
Tabela 5.4.5 Produtor Independente: Valores considerados para a análise económica do sistema 1. 
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Resultados: 

VAL 15 anos, 5% -464€ 
TIR 4% 

Payback (anos) - 
Tarifa (€/kWh) 0,45 

Tabela 5.4.6 Produtor Independente: Indicadores económicos sistema 1. 

Ao fazer o cash-flow de exploração deste sistema (Anexo 10.3.1), verifica-se que com as 

condições verificadas, o sistema não é rentável, apresentando um Valor Actual Liquido (VAL) 

negativo. Contudo, é preciso notar que não foi considerada a inflação no cálculo da tarifa, pelo 

que ao usar uma taxa de inflação de 2% em vez da parcela do índice de preços do consumidor 

(Anexo 10.3.2), o sistema apresenta um melhor resultado, tendo um VAL já positivo (685€) e 

uma Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) de 6,4%. Dividindo a remuneração total pela energia 

total entregue à rede, calcula-se a tarifa que serve de referência, 0,45€/kWh. 

5.4.7.2 Sistema 2, 100 kW potência 

Tecnologia Fotovoltaica 
Potência (kW) 100 

Custo Tecnologia (€/kW) 5000 
Investimento (€) 500.000 

Custos Manutenção e Seguro (% investimento) 0,5 % 
Taxa de actualização 5% 

Inflação 2% 
Coeficiente Z 32 

Produção eléctrica anual 1400 
Período de aplicação da tarifa 15 Anos 

Duração do processo de licenciamento e construção 1 Ano 
Tabela 5.4.7 Produtor Independente: Valores considerados para a análise económica do sistema 2.  

Resultados: 

VAL 15 anos, 5% -147.024€ 
TIR 0,7% 

Payback (anos) - 
Tarifa (€/kWh) 0,30 

Tabela 5.4.8: Indicadores económicos sistema 2. 

Se no caso anterior, o facto de se considerar a inflação na remuneração mensal era decisivo 

para o investimento se tornar viável, o mesmo não acontece a instalação de 100 kW. Uma 

tarifa de referência bastante baixa (0,30€/kWh), causada pela redução do factor Z face ao 

sistema anterior, impossibilita qualquer hipótese de investimentos deste calibre serem 

considerados viáveis. 
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5.5 Conclusões do Capítulo 

Após a análise feita à legislação existente há vários pontos que se têm de discutir. Conclui-se 

que existe uma falha na legislação para a gama de potências dos 3,68 a 150 kW. Discutiram-se 

várias causas possíveis sobre as elevadas taxas de desistência dos micro-produtores no que 

diz respeito ao programa renováveis na hora. 

• Não há registo de nenhum sistema licenciado e a funcionar ao abrigo do regime geral 

do programa renováveis na hora, questionando-se a sua utilidade. 

• O regime bonificado, do mesmo programa, obteve resultados interessantes, no que diz 

respeito a número de sistemas licenciados, provando assim, o sucesso e a aposta no 

SRM. 

• Há ainda uma grande taxa de desistências no processo acima referido, sendo que 

apenas 30% dos registos iniciais resultam em sistemas licenciados. Tal poderá dever-

se ao facto de muitas empresas vendedoras e instaladoras apresentem taxas de 

rentabilidade demasiado altas e períodos de retorno de investimento demasiado baixos 

que não correspondem à realidade deste tipo de sistemas.  

• O regime Produtor-Consumidor, apesar de incluir a energia solar fotovoltaica, revelou 

uma grande incapacidade de atrair investidores para essa tecnologia sendo mais 

aconselhada e acertada para sistemas de micro-cogeração.  

• Tal deve-se ao facto de ser necessário o consumo de pelo menos 50% da electricidade 

total, resultando em tarifas bastante baixas que impossibilitam o retorno do 

investimento durante o ciclo de vida do painel. Já para a micro-cogeração, o 

regulamento apresenta um comportamento bastante interessante, traduzindo-se em 

paybacks de 3 a 5 anos.  

• O regime Produtor Independente, apresenta tarifas medianas para sistemas pequenos, 

enquanto para sistemas na ordem dos 100 kW de potência o regulamento carece de 

uma tarifa satisfatória, principalmente devido à redução do coeficiente Z de 52 para 32. 

• O processo de registo e de licenciamento é bastante complexo e demorado, sendo 

apenas possível concorrer em 3 períodos anuais. É também um sistema desenhado 

para o registo de poucos sistemas e de grande dimensão, devido à sua incapacidade 

de resposta quando muitos pedidos são efectuados. 

Encontra-se assim uma motivação para a revisão da legislação ou mesmo para a criação de 

uma nova tarifa que abranja mais tecnologias e que providencie condições para atrair 

investidores interessados em sistemas desta gama de potências.  
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6 Regulação na Europa e Resto do Mundo 

Identificadas as valências da regulação vigente em Portugal Continental é necessário conhecer 

e analisar os diferentes regulamentos e tarifas em execução noutros países. Esta pesquisa irá 

proporcionar uma visão mais ampla do paradigma da legislação da micro-produção a fim de se 

perceber quais as alterações necessárias para tornar a legislação portuguesa mais eficaz.  

Actualmente, na União Europeia (UE), existem vários esquemas de promoção de energias 

renováveis, contudo, existem dois que se consideram mais adequados para este assunto: as 

chamadas tarifas remuneratórias e um sistema de regulação a partir de quotas baseado no 

mercado dos chamados certificados verdes (tradable green certificates- TGC) [6]. O sistema de 

tarifas permite aos “produtores” de electricidade vendê-la a uma tarifa específica fixa por um 

determinado período de tempo. Alternativamente, a tarifa pode ser paga na forma de um 

prémio adicional que será adicionado ao preço da electricidade da rede. Em 2007, este sistema 

de tarifas era aplicado em 17 dos 25 Estados Membros como o principal instrumento para 

suportar a geração de electricidade a partir de fontes de energia renovável (FER) [56]. 

 

Ilustração 5.5.1 Esquemas actuais de apoio ao desenvolvimento de energias renováveis na EU [57] 

A obrigação de quotas baseada nos TGCs é um esquema de suporte relativamente recente e 

correntemente faz parte da legislação aplicada na Bélgica, Itália, Suécia, Reino Unido, Polónia 

e nos Estados Unidos da América [5]. O elemento básico deste esquema é a obrigação de 

cada elemento da cadeia de abastecimento (ex: consumidores, transportadores ou produtores) 
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de fornecer uma parcela de toda a electricidade consumida, a partir de fontes renováveis. Além 

deste objectivo da quota, um mercado de certificados verdes é estabelecido ao dar aos 

produtores de electricidade a partir de FERs a possibilidade de vender esses certificados no 

mercado, recebendo assim um apoio financeiro extra em adição às vendas de electricidade no 

mercado de energia.  

Outros instrumentos como esquemas de oferta, que garantem um apoio financeiro a projectos 

com os custos de geração mais baixos seleccionados depois de um leilão, já não usados em 

nenhum país Europeu como o esquema principal. Contudo, existem políticas como benefícios 

fiscais ou subsídios ao investimento que são frequentemente usados como medidas 

suplementares [5].  

No anexo 10.4.1 apresenta-se um quadro resumo das tarifas aplicadas nos 25 estados 

membros em 2006. 

6.1 Best Practice União Europeia 

Sendo que os sistemas de tarifas obtiveram bastante sucesso em países como Alemanha e 

Espanha, considera-se essencial examinar as características destes sistemas que os levaram 

ao sucesso. Geralmente, as tarifas na Europa são baseadas nos custos actuais de geração de 

energia a partir das diferentes fontes renováveis, oferecendo assim um lucro razoável. Elas 

garantem também a ligação à rede dando prioridade de acesso a sistemas baseados em fontes 

de energia renovável [57].  

Outras características consideradas como essenciais para o sucesso das tarifas na Europa são 

os contratos a longo prazo que disponibilizam, assim como os processos de registo e 

licenciamento curtos e simplificados. As tarifas incluem também um elevado nível de 

diferenciação de preço tornando os investimentos em opções viáveis e lucrativas para 

diferentes tecnologias, projectos, tamanhos e localizações. Estas inúmeras características 

tornam as tarifas europeias mais sofisticadas que as existentes noutros países como os EUA e 

o Japão o que levou a que alguns especialistas as começassem a distinguir por tarifas 

avançadas [58]. 

Países como Alemanha e Espanha são líderes no que diz respeito à legislação a partir de 

tarifas [57], contudo, além destes dois países, França e Itália têm registado também um grande 

aumento no que diz respeito à capacidade instalada de sistemas integrados em edifícios, 

nomeadamente painéis fotovoltaicos [26]. Este facto deve-se à recente alteração da legislação 

existente nos mesmos. 

Considera-se portanto essencial analisar mais cuidadosamente a legislação aplicada nestes 

países.  
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6.1.1 Alemanha 

A Alemanha foi um dos primeiros países a adoptar um sistema de tarifa como mecanismo de 

promoção de energias renováveis, lançando a sua primeira tarifa em 1991 [60]. Focando-se 

essencialmente na energia solar fotovoltaica, foi lançado um programa que pretendia a 

instalação desta tecnologia em mil telhados alemães, a fim de demonstrar a fiabilidade desta 

tecnologia. Após o sucesso deste programa, o número de telhados passou para os cem mil, 

criando-se assim um mercado mais abrangente. Contudo, foi com o lançamento da chamada 

Lei das Energia Renováveis (EEG), em 2000 [61], que os investimentos começaram a surgir.  

Esta legislação tem alguns princípios considerados como os seus factores de sucesso: 

1. É garantido o acesso prioritário à rede para as instalações de produção de 

electricidade a partir de FERs; 

2. É garantida a compra da electricidade por parte da rede; 

3. As tarifas são garantidas por um período de 20 anos; 

4. As tarifas são reduzidas anualmente (para as novas instalações), impulsionando assim 

a I&D a fim de se desenvolverem produtos cada vez mais baratos;  

5. Suporte paralelo de outros programas de apoio que complementam a tarifa tais como o 

programa dos cem mil telhados.  

Inicialmente a electricidade gerada a partir de painéis fotovoltaicos era remunerada a 

0,51€/kWh. Juntamente com os incentivos criados pelo programa dos cem mil telhados, tornou-

se pela primeira vez economicamente atractivo o investimento em painéis fotovoltaicos.  

O decreto define uma regressão anual de 5% para as novas instalações solares, com base na 

previsão de uma redução igual dos custos de investimento da tecnologia. Actualmente, os 

incentivos gerados pelo programa dos cem mil telhados já não estão activos pelo que a 

instalação de novos sistemas é apenas suportada pela EEG. Posteriormente foram 

introduzidas tarifas diferenciadas para sistemas em telhados e instalações no solo assim como 

para sistemas integrados em fachadas. A tarifa base aumentou assim para os 0,57€/kWh, 

sendo que com a revisão do decreto em 2004 [62] os sistemas menores recebem uma maior 

remuneração. A razão prende-se pelo facto de que o preço da tecnologia sofre efeitos de 

escala e o objectivo da EEG é providenciar a mesma margem de lucro para os diferentes 

sistemas. Existe também um bónus pago para os sistemas integrados na fachada dos edifícios 

visto que neste caso a produção eléctrica por kW é menor.  

A EEG diferencia os diferentes sistemas principalmente em termos de capacidade, sendo que 

a restante diferenciação varia consoante a tecnologia utilizada.  

O sistemas solares fotovoltaicos são divididos consoante a capacidade em instalações 

menores que 30kW, 30 a 100kW e maior que100 kW, sendo depois diferenciados consoante o 

modo de instalação dos sistemas.  
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A remuneração para a energia eólica não depende da potência que é instalada mas sim da 

data de instalação, sendo o dia 31 de Dezembro de 2010, o dia de mudança de tarifa.  

Já as instalações de co-geração apenas são abrangidas pelo regulamento os sistemas que 

usem biomassa como combustível, sendo diferenciadas pela capacidade que é instalada e pelo 

facto ou não de se produzir calor juntamente com a produção de electricidade.  

Tendo sido o primeiro país a aplicar com sucesso um esquema tarifário como medida de apoio 

às energias renováveis, existe muito a aprender com a legislação Alemã. Em Portugal, é 

notório a influência do EEG na constituição das tarifas, especialmente no programa Renováveis 

na Hora, seja em termos de diferenciação de tecnologias, da definição de um período de 

aplicação da tarifa ou em relação á redução anual das tarifas, contudo é essencial que as 

energias renováveis se tornem, em Portugal, opções viáveis para aplicação de capital, sendo 

para isso necessário, de entre outras medidas, a existência de programas paralelos de 

incentivo e subsídio ao investimento. Estes programas poderão ser compostos por subsídios 

ao investimento ou a existência de condições especiais de crédito para investimentos em 

energias renováveis e poderão fazer a diferença no sucesso de um esquema tarifário. 

No anexo 10.4.2 apresenta-se uma tabela de resumo das tarifas aplicadas pela EEG em 2007.  

6.1.2 Espanha 

O enquadramento legal espanhol referente à regulação da produção de energia a partir de 

FERs é composto por dois decretos-lei. O decreto 1578/2008 [63], que regula a produção de 

energia eléctrica a partir da tecnologia solar fotovoltaica e o decreto 661/2007 [64] para as 

restantes tecnologias. Originalmente ao abrigo do decreto 661/2007, as tarifas respectivas à 

energia fotovoltaica foram então desenvolvidas a partir de uma nova legislação (decreto 

1578/2008) devido a um rápido crescimento experienciado pela tecnologia desde a entrada em 

vigor do esquema original. Ver ilustração 5.1.1. 

Contudo, a implementação do novo decreto não teve grande sucesso, uma vez que as tarifas 

previstas para a energia solar fotovoltaica era bastante mais reduzidas que as existentes na 

legislação anterior. O mercado da energia solar fotovoltaica de grande escala está neste 

momento a passar uma fase difícil visto que uma auditoria/vistoria a um grande número de 

instalações recentes revelou que havia casos de fraude na certificação das mesmas. As 

empresas responsáveis pelos parques que estariam em construção, ao saber da redução da 

tarifa tentaram apressar ao máximo o licenciamento e certificação dos seus parques a fim de 

poder beneficiar da tarifa anterior. O governo, ao efectuar as auditorias às centrais, verificou 

que muitas delas já estavam licenciadas e certificadas e ainda estavam em fase de construção 

e suspendeu o registo de novas centrais.  
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Ilustração 6.1.1: Evolução da capacidade de energia solar fotovoltaica instalada em Espanha. 

O decreto-lei 1578/2008 categoriza as instalações fotovoltaicas em dois grandes grupos, com 

tarifas diferenciadas: 

1. Instalações integradas em edifícios: com potência inferior a 20kW e sistemas com 

potências entre 20kW e 2 MW. 

2. Sistemas não integrados: para instalações até 10MW de potência nominal. 

O quadro seguinte apresenta os valores das tarifas correspondentes à legislação em vigor, 

assim como as tarifas do decreto-lei anterior. Como referido, existe uma grande penalização 

das tarifas. Além da descida dos valores, com o novo decreto passou a haver uma 

diferenciação em relação ao tipo de sistemas instalados.  

Decreto-Lei Tipo de instalação Capacidade (MW) Tarifa (€/kWh) 
 

661/2007 
 

Indiferenciado 
<0,1 0,44 

0,1 – 10 0,41 
10 - 50 0,22 

 
1578/2008 

Integrado em 
edifícios 

<0,02 0,34 
0,02 - 2 0,32 

No solo <10 0,31 
Tabela 6.1.1 Comparação das tarifas previstas pelos decretos 1578/2008 e 661/2007 para a energia 
fotovoltaica. 

  

O decreto-lei 661/2007 define, em termos gerais, o prémio que é pago aos produtores de 

electricidade a partir de FERs por cada kWh produzido (existem três diferentes níveis de tarifa 

dependendo da tecnologia e da capacidade do sistema). O produtor pode escolher de entre um 

preço fixo e um prémio adicionado ao preço normal de mercado da electricidade. A escolha é 

valida por um ano, findo esse período o produtor pode escolher entre manter a fórmula ou 

mudar para a alternativa. 
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Para as outras tecnologias que não fotovoltaica o decreto-lei define a seguinte tarifa: 

a) Sistemas de co-geração, tarifa máxima de 0,1329€/kWh, durante o tempo de vida do 

sistema. 

b) Solar termoeléctrico, 0,2694€/kWh para os primeiros 25 anos; 

c) Sistemas eólicos, até 0,0732 €/kWh nos primeiros vinte anos; 

d) Energia geotérmica, das ondas e marés, 0,0689€/kWh nos primeiros 20 anos; 

e) Hidroeléctrica, 0,078€/kWh nos primeiros 25 anos; 

f) Biomassa e Blogas, até 0,1306€/kWh nos primeiros 15 anos; 

g) Combustão de resíduos até 0,1257€/kWh nos primeiros 15 anos. 

A regulação espanhola é também caracterizada por uma grande celeridade no que diz respeito 

ao licenciamento de novas instalações, sendo que o processo de registo demora cerca de 2 a 3 

meses.  

Tal como a Alemanha, a Espanha já tem um mercado bastante desenvolvido, no que diz 

respeito á energia solar fotovoltaica, devido principalmente ao decreto-lei 661/2007, que além 

de tornar os investimentos em painéis fotovoltaicos numa opção competitiva de aplicação de 

capital, devido á sua tarifa elevada, tinha também um processo de licenciamento que envolvia 

poucos passos é era bastante rápido.  

Ao se atingirem as metas propostas para a capacidade instalada de energia solar fotovoltaica, 

o governo espanhol decidiu baixar as tarifas e criar um novo decreto-lei, acima referenciado 

como decreto-lei 1578/2008, o que causou numa grande redução dos sistemas instalados. Esta 

realidade reforça a ideia de que uma tarifa elevada será uma componente essencial a aplicar 

numa futura legislação Portuguesa.  

No anexo 10.4.3 apresenta-se o quadro resumo da tarifa aplicada para todas as tecnologias9. 

6.1.3 França 

Devido ao seu tarifário bastante favorável, o mercado francês das energias renováveis é 

dominado pelos sistemas fotovoltaicos integrados em edifícios para aplicações comerciais e 

residenciais.  

Contudo, em 2008, 105MW estavam instalados mas apenas 46MW estavam ligados à rede 

devido aos longos processos de registo e licenciamento [66].  

A produção de electricidade a partir de energias renováveis rege-se principalmente a partir de 

três decretos-lei, regulando a produção de electricidade a partir da energia eólica, solar 

fotovoltaica e do biogás.  

                                                
9 Inclui a energia solar fotovoltaica, entretanto já revista por outro regulamento 
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Dos três regulamentos, apenas o referente à energia solar fotovoltaica faz distinção entre os 

sistemas integrados em edifícios, tal como em quase todos os outros países, dando força à 

preferência deste tipo de sistemas para os edifícios.  

Como se pode ver, na figura seguinte, este sistema não diferencia a tarifa consoante a 

potência das instalações mas sim pela sua integração, ou não, em edifícios.  

 França Continental Outras Regiões 
Período de aplicação 20 Anos 
Tarifa 

(€/kWh) 
Sistemas 
integrados 

0,602 0,438 

No solo 0,328 0,602 
Tabela 6.1.2 Tarifa aplicada em França para a energia solar fotovoltaica. 

O sistema francês vem dar força às conclusões a que se tem chegado de que o sistema e o 

processo de registo e licenciamento são cruciais para a implementação com sucesso dos 

esquemas tarifários, não bastando haver tarifas favoráveis e que apresentem bons indicadores 

económicos.  

Além deste facto, o esquema aplicado em França dá relevo a outro aspecto bastante 

importante já discutido no capítulo da análise ao enquadramento legal em Portugal, o da 

correcção da tarifa pela inflação. Como foi provado, o facto de a tarifa não evoluir de acordo 

com a inflação pode ser a razão pela qual um projecto deixa de ser economicamente viável, 

pelo que em França a tarifa é revista anualmente para todos os sistemas – novos e existentes 

– de acordo com a inflação ocorrida. Isto não quer dizer que as tarifas aumentem ou 

decresçam exactamente a mesma percentagem que a inflação, apenas quer dizer que todos os 

anos é feita uma análise sobre os potenciais impactos da mesma.  

Em Portugal, a questão do processo de registo é também um aspecto crítico a que se deve dar 

atenção, não só na definição de um novo decreto-lei mas também na revisão da actual 

legislação. Dos três decretos-lei, apenas o regime renováveis na hora apresenta um processo 

de registo com capacidade para responder á procura a que é submetido, e é essencial que 

este processo não funcione como mais um entrave ao registo e licenciamento de um sistema 

mas como mais um instrumento de apoio que transmita segurança e fiabilidade ao cliente. A 

integração de sistemas de informação adequados é um passo bastante importante que deverá 

ser tomado de modo a criar uma plataforma simples, rápida e de fácil acesso ao cliente.  

Encontra-se no anexo 10.4.4 um resumo da tarifa aplicada para esta tecnologia em França. 

6.1.4 Itália 

A Itália introduziu pela primeira vez uma legislação para as energias renováveis em 2005, 

contudo, foi em 2007 que foi lançado o decreto que revolucionou o mercado fotovoltaico. Além 

da alta radiação solar, o país oferece um esquema que mistura tarifas à base de prémios com 

esquemas onde os produtores podem vender o que não consomem.  
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A tarifa é paga pela GSE (Gestora dos Serviços Eléctricos) e o seu valor depende do tamanho 

do sistema e do nível de integração em edifícios.  

Potencia sistema 
(kW) 

Não integrado em 
Edifícios 

Parcialmente 
Integrado 

Totalmente Integrado 

1-3 0.392 0.4312 0.4802 
3-20 0.3724 0.4116 0.4508 
>20 0.3528 0.392 0.4312 

Tabela 6.1.3 Tarifas praticadas em Itália para a energia solar fotovoltaica [68]. 

Os incentivos são garantidos por 20 anos até um limite de 1,200MW de potência instalada e 

existe uma regressão de 2% da taxa até 2010, altura em que será posta em vigor pelo 

Ministério do Desenvolvimento Económico Italiano uma lei que determina novas tarifas a serem 

implementadas a instalações que se registarem a partir de 31 de Dezembro do mesmo ano 

[67]. 

Deste Janeiro de 2009, o governo italiano estendeu o sistema chamado de ligação por 

contador a sistemas com potências até 200 kW e modificou o método de cálculo. Este novo 

esquema é baseado no equilíbrio entre o valor da energia entregue à rede e o valor que os 

consumidores pagam por ela. Se, após um determinado período, existe um excesso de 

electricidade entregue à rede o dono do sistema obtém um crédito correspondente ao valor do 

excesso da electricidade.  

Com a introdução de uma nova legislação chamada “Conto Energia” o mercado italiano 

cresceu até uma capacidade instalada de 430 MW no fim de 2008, sendo que 338MW foram 

instalados no mesmo ano.  

 
Ilustração 6.1.2 Previsões da capacidade total de painéis fotovoltaicos em Itália até 2012 [26]. 

Sob o esquema tarifário corrente, que é valido até 2010, é esperado um grande aumento do 

mercado italiano de painéis fotovoltaicos. A associação europeia da indústria fotovoltaica, 

assumindo que os procedimentos administrativos serão simplificados, que o novo esquema 
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terá um forte impacto e que a tarifa não terá nenhuma limitação de capacidade instalada, prevê 

que o mercado italiano atinja a escala de GW instalados até 2011 [26]. Ver ilustração 5.1.2. 

O exemplo Italiano é também de grande interesse para Portugal, uma vez que os dois países 

têm grandes semelhanças, tanto a nível de radiação solar – 1390KWh/kWp para Itália face aos 

1500kWh/kWp anuais registados em Portugal – como em termos culturais. Em relação á tarifa 

propriamente dita, esta revela-se bastante equilibrada e simples, na medida em que estão bem 

definidos os prazos de aplicação da mesma, numa diferenciação por capacidade também 

bastante simples e que dá a hipótese a sistemas maiores de beneficiarem também de tarifas 

bastante compensatórias.  

O esquema prevê igualmente a diferenciação da tarifa não apenas pela capacidade dos 

sistemas mas também pela sua integração ou não em edifícios. Como foi identificado no 

capítulo três deste documento, existem várias vantagens em aplicar este tipo de tecnologias 

em edifícios, pelo que esta diferenciação poderá trazer bons resultados ao programa. 

No anexo 10.4.5 encontra-se um quadro resumo da legislação vigente em Itália.  

6.2 Importância das tarifas para o desenvolvimento Nacional 

Até este ponto, o foco do trabalho foi na enfatização da importância de se obterem tarifas 

equilibradas, robustas e atractivas para atrair o maior número possível de investidores, 

podendo assim o país e todos os seus habitantes beneficiar das vantagens a elas inerentes. 

Contudo, os benefícios directos obtidos com os investimentos em energias renováveis, tais 

como a redução da emissão de GEE, redução das importações energéticas, descentralização 

da potência, não são suficientes para justificar o valor pago pelo governo para a subsidiação 

das tarifas. È necessário e imperativo que o país consiga obter um maior valor acrescentado 

deste novo mercado, em vez de o tornar em mais uma razão para a importação.  

Como dito no início do documento, a influência de uma tarifa no paradigma nacional, pode-se 

resumir em três áreas: a área ambiental, área energética e a economia do país. Sendo que as 

duas primeiras conseguem obter benefícios directos, todavia, o paradigma económico terá de 

sofrer algumas alterações para se obter o maior partido possível desta nova realidade 

energética. O aumento dos investimentos em energias renováveis irão aumentar o fluxo de 

produtos, integrais e/ou modulares, de serviços (transporte, instalação, manutenção), criar 

receitas e os correspondentes impostos e irão proporcionar também a criação de novos postos 

de trabalho. Conhecendo as valências que irão ser necessárias, é imperativo criar as infra-

estruturas e o conhecimento para internamente se conseguirem produzir e prestar a grande 

parte dos produtos e serviços que irão fazer parte da cadeia de valor. Mais uma vez, é 

necessário ter em conta e conhecer os exemplos de outros países que conseguiram a criação 

de um novo mercado interno e de exportação, tais como a Espanha e a Alemanha.  
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Com a introdução de legislações e tarifas nestes países, um cluster industrial e tecnológico foi 

criado, e hoje em dia, os produtos espanhóis e alemães são reconhecidos e líderes de 

mercado não apenas internamente mas em vários mercados mundiais.  

Para isto foi necessário uma acção em todos os passos da cadeia de valor e que se pode 

resumir em: 

• Investigação e Desenvolvimento: Criação de condições para a investigação e 

desenvolvimento em novos produtos, novos processos, novos materiais e novas 

funcionalidades. Em Portugal, os protocolos com as universidades tecnológicas 

poderão ter um papel preponderante, uma vez que é nas universidades e em empresas 

associadas que se concentra a maior parte do património intelectual do país. 

• Produção de componentes e/ou produtos finais: existindo uma plataforma de obtenção 

de conhecimento, é necessário tirar o maior partido da mesma, a fim de se criarem 

marcas e produtos nacionais para abastecer o mercado interno e também para a 

exportação.  

• Serviços: Sendo esta a realidade com maior penetração em Portugal, seja em termos 

de serviços de transporte, instalação e manutenção de sistemas, é necessário 

continuar a investir na qualidade e abrangência dos serviços prestados. 

6.3 Conclusões do Capítulo 

Após esta análise é possível retirar algumas conclusões a respeito da importância dos 

esquemas tarifários nos diferentes países europeus. 

Nota-se que existe uma certa tendência para o uso da energia solar fotovoltaica no que diz 

respeito às tarifas direccionadas para os edifícios. Apesar de países como Alemanha, Espanha 

e França incluírem outras tecnologias nos seus regulamentos, é a tecnologia solar fotovoltaica 

a única que é diferenciada pela sua integração, ou não em edifícios. Esta afirmação está em 

consonância com as conclusões retiradas do capítulo das tecnologias onde se conclui que 

existe um maior potencial de integração da energia solar fotovoltaica. Contudo, tecnologias 

como a eólica ou a co-geração possuem também grande potencial de implementação pelo que 

lhes devem ser proporcionadas as mesmas oportunidades de desenvolvimento. 

É também possível concluir, após a pesquisa elaborada, que não basta apenas oferecer 

grandes remunerações sobre a energia produzida para atrair investidores. O sucesso para uma 

tarifa de sucesso passa pela implementação de vários factores chave tais como o processo de 

registo e licenciamento, o valor da tarifa, a duração da tarifa ou os apoios suplementares. 

Em relação à importância do processo de registo, o exemplo perfeito é o do esquema Francês, 

que apresenta a maior tarifa (€/kWh) mas que tem obtido resultados pouco significativos. Isto 

deve-se ao facto do seu processo de registo de novos sistemas ser bastante complicado e 
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demorado, o que acaba por afastar potenciais investidores. Em Espanha verifica-se o contrário, 

uma vez que o processo de registo é considerado um dos factores chave para o sucesso das 

tarifas.  

O valor da remuneração propriamente dita é também um factor essencial na definição de uma 

tarifa. O objectivo deve ser o de proporcionar a mesma oportunidade de desenvolvimento a 

todas as tecnologias que se considere que tenham potencial. É talvez a parcela da tarifa mais 

difícil de calcular, uma vez que tem de proporcionar um nível considerável de lucro para o 

investidor, mas também de minimizar os custos para a sociedade. O valor da tarifa deve ser 

ajustado de acordo com os avanços da tecnologia a fim de proporcionar lucro aos investidores 

e ao mesmo tempo promover a eficiência e a I&D com o intuito da redução de custos. Na 

definição deste valor é também preciso ter em conta o nível de radiação solar de cada país e 

ajustar a remuneração de acordo com esse factor. Dos países analisados Espanha e França 

representam os pólos de menor e maior tarifa, respectivamente. Em Espanha isso deve-se ao 

facto de terem sido atingidos os objectivos de capacidade instalada para o ano de 2010, pelo 

que a tarifa foi revista e reduzida. A alta radiação solar em Espanha é também responsável por 

esta situação uma vez que para atingir o mesmo retorno de investimento é necessário menos 

subsídio do que, por exemplo, na Alemanha.  

Tecnologia \ Tarifa (€/kWh) Alemanha Espanha França Itália 
2007 2008 

 
Solar fotovoltaica 

 

 
0,38 – 0,54 

 
0,43 -0,45 

 
0,32 – 0,34 

 
0,30 – 0,61 

 
0,36 – 0,51 

 
Eólica 
 

 
<0,091 

 
<0,0732 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Co-geração 

 

 
<0,11 

 
<0,1329 

 
- 

 
- 

 
- 

Tabela 6.3.1 Comparação do valor das várias tarifas nos países analisados 

Como referido, a revisão das tarifas é também um aspecto chave para um esquema tarifário. 

Na Alemanha, aplica-se uma regressão de 5,5 a 6,5 % anual para os novos sistemas, visto que 

se prevê que os custos com a tecnologia tenham a mesma evolução (no caso da energia solar 

fotovoltaica), enquanto em Itália essa taxa é de cerca de 2% anual. Em Espanha a revisão da 

tarifa é feita para todos os sistemas (novos e existentes) sendo que a regressão da tarifa 

depende de se atingirem ou não as quotas definidas pelo regulamento, tal como acontece em 

Portugal com o decreto-lei 363/2007. O acerto da tarifa em relação à inflação é também um 

aspecto crítico para a viabilidade destes sistemas. Sendo que todos os custos associados à 

operação, gestão e manutenção são influenciados por ela, é bastante importante que se tenha 

em atenção a revisão das tarifas.  
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Alemanha Espanha França Itália 

Redução anual de 5 
-6,5% 

Dependente da 
Capacidade 

Revisão anual a partir da 
taxa de inflação 

Redução anual 
de 2% 

Tabela 6.3.2 Mecanismos de revisão das tarifas nos países analisados 

O tempo de aplicação das tarifas é igualmente importante, uma vez que é esta característica 

responsável pelo nível de segurança apresentado aos investidores. A prática corrente na 

Europa é a de proporcionar uma tarifa fixa durante bastantes anos, sendo que em Espanha 

esse valor corresponde mesmo ao tempo de vida dos sistemas.  

País Alemanha Espanha França Itália 

Tempo de aplicação (anos) 20 > 25 10 15-20 20 

Tabela 6.3.3 Tempo de aplicação das várias tarifas nos países analisados 

A análise permitiu também concluir, que além de haver uma diferenciação pelo facto de os 

sistemas estarem integrados em edifícios essa mesma diferenciação é também feita pela 

capacidade dos mesmos. Por norma, sistemas com menores potências beneficiam de maiores 

tarifas em relação a sistemas mais potentes. Isto deve-se ao facto de o preço do investimento 

(€/kW) ser menor nos sistemas maiores, uma vez que beneficiam de descontos de quantidade 

ou de efeitos de escala. Esta diferenciação é realizada com base na premissa de que se deve 

proporcionar a mesma oportunidade de desenvolvimento a todos os diferentes sistemas. Como 

se pode ver pelo quadro seguinte a energia eólica não se inclui nesta diferenciação levando 

mais uma vez à conclusão que os sistemas tarifários não estão pensados para sistemas mais 

pequenos com potencial de integração em edifícios.  

Tecnologia Alemanha Espanha França Itália 

Solar 
fotovoltaica 

<0,03; 0,03 -0,1; 
> 0,1 

<0,1; 0,1-10; 
10-50 

- <0,003; 0,003-0,02;       
0,02-0,5; 0,5-1;> 1 

Eólica -11 - - - 
Co-geração <0,150; 0,15-0,5; 

0,5-5; 5-20 
<2;> 2 - - 

Tabela 6.3.4 Diferenciação pela capacidade dos sistemas nos esquemas tarifários aplicados nos 
quatro países. Em MW.  

Outra característica partilhada por todos os países é a de que as tarifas são suportadas por um 

vasto leque de medidas de suporte adicional tais como deduções de impostos nos 

investimentos em novos sistemas, pequenos empréstimos com condições financeiras 

favoráveis e estáveis ou incentivos ao investimento para algumas tecnologias. Esta mistura 

bem equilibrada de políticas ao aumentar a estabilidade dos investimentos é assim 

considerada um elemento chave dos esquemas aplicados nestes países. 

Identificados os factores chave de cada um e de todos os esquemas é necessário analisar 

quais foram efectivamente os resultados da aplicação dos mesmos.  

                                                
10 Tempo de vida dos sistemas 
11 Apenas diferenciada pela data de registo do sistema 
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Uma vez que o denominador comum entre os quatro países é a energia solar fotovoltaica é a 

partir dos resultados desta tecnologia que se apresenta a análise.  

Como se pode ver pela tabela seguinte, o ano de 2008 foi um ano bastante importante para a 

regulação energética europeia. Se em Espanha e na Alemanha – países onde a legislação é 

bastante madura – se manteve o crescimento verificado nos últimos anos (cerca de 30% da 

capacidade total por ano), em França e Itália o crescimento foi bastante acentuado com cerca 

de 70% da capacidade total de cada país ter sido instalada no ano de 2008. Esta situação 

deve-se ao facto de os decretos-lei que definiram as tarifas a aplicar aos novos sistemas, terem 

sido publicados e postos em vigor no fim do ano de 2007.  

Acumulada /Anual 2008 (MW) Alemanha Espanha França Itália 

Solar fotovoltaica 5300 - 1500 3137 - 1000 87 - 57 440 - 340 

Tabela 6.3.5 Capacidade instalada de energia solar fotovoltaica até fim de 2008 nos quatro países 
analisados 

No gráfico seguinte apresenta-se a evolução da capacidade total instalada desde 2006 até o 

presente momento. É visível aqui o crescimento regular proporcionado pela regulação alemã, 

além de um aumento significativo da capacidade instalada em França e Itália. Em Espanha é 

visível o grande crescimento verificado após a entrada em vigor do decreto-lei 661/2007, tendo 

neste período sido atingidos as metas propostas para 2010. Face a essa realidade foi lançado 

um novo decreto-lei que penalizou bastante as tarifas aplicadas pelo que o crescimento sofreu 

também uma grande quebra.  

 

Ilustração 6.3.1 Capacidade acumulada instalada de painéis solares fotovoltaicos nos quatro 
países analisados [26]. 

Como conclusão é também importante resumir quais as valências que Portugal poderá obter a 

partir da análise a outros esquemas tarifários. O esquema Alemão mostrou a importância de 

haver programas alternativos às tarifas que impulsionem o investimento, o Espanhol reforça a 
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ideia de que uma tarifa robusta e estável é essencial para tornar as energias renováveis em 

opções válidas de aplicação de capital. Uma elação diferente é possível retirar do exemplo 

Francês, focando a importância de tornar o processo de registo como uma mais-valia para a 

tarifa. Por fim, a semelhança com Portugal, impere que se olhe para o esquema tarifário 

Italiano e se retire os seus pontos fortes, nomeadamente a existência de tarifas 

compensatórias para sistemas com potências elevadas e da diferenciação em relação á 

integração ou não dos sistemas em edifícios.  
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7 Análise aos factores chave 

7.1 Metodologia 

No capítulo anterior identificaram-se alguns factores chave para o sucesso de um esquema 

tarifário, com base no exemplo proporcionado por alguns países europeus. Considera-se então 

relevante analisar cada um destes factores em separado, tentando de certa forma perceber e 

quantificar a sua influência no objectivo final, a viabilidade económica do investimento. Para 

isso será feita uma análise de sensibilidade à viabilidade do investimento, em cada país, 

variando alguns factores do esquema tarifário.  

A viabilidade do investimento será medida de acordo com o período de retorno do mesmo. A 

escolha deste indicador deve-se à sua simplicidade e ao facto de apresentar mesmo assim 

uma boa comparação entre as várias opções.  

Como simplificação, considera-se para este cálculo que o investidor é uma pessoa singular, 

definindo para esta análise que o mesmo não será alvo de tributação do lucro obtido com esta 

actividade. 

Se o investidor for uma empresa, é necessário que os fluxos de caixa sejam afectados de 

impostos sobre lucros. Com a actual legislação fiscal Portuguesa, que permite que os 

investimentos em energias renováveis sejam amortizados em quatro anos, resulta que o lucro 

contabilístico, para efeitos fiscais, será positivo apenas após o quinto ano, devido ao peso das 

amortizações nos quatro primeiros anos e do crédito fiscal decorrente dos prejuízos 

acumulados. Utilizado todo este benefício fiscal, os fluxos de caixa resultantes positivos, face a 

uma situação onde não seriam cobrados impostos, seriam reduzidos em 25% devido aos 

impostos sobre lucros.  

Para questões de cálculo, será usado, como exemplo de investimento, um sistema composto 

por painéis fotovoltaicos com uma potência total de 50kW, instalados/integrados num edifício. 

 

 

É também necessário ter em conta os diferentes valores de radiação solar nos vários países, 

pelo que é necessário fazer essa diferenciação. Para efeitos de cálculo foram usados os 

valores médios de produtividade (kWh/kWp*ano)12 das capitais de cada país. No quadro 

seguinte estão também apresentados os valores das diferentes tarifas para o sistema em 

causa.  

  
                                                
12 Valores para a tecnologia cristalina, ângulo óptimo de inclinação, sem contar com as perdas 
do sistema (inversores, cabos, etc), para sistemas integrados em edifícios. Fonte: PVGIS 
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País/capital Alemanha/Berlim Espanha/Madrid França/Paris Itália/Roma 

Produtividade 

(kWh/kWp) 

 
967 

 
1540 

 
1050 

 

 
1390 

Valor da tarifa (€/kWh) 0,5 0,32 0,602 0,431 

Tabela 7.1.1 Produtividade eléctrica da tecnologia e valor da tarifa praticada em cada país. 

 

Para a análise económica consideram-se os seguintes valores: 

Investimento (€/kW) 6000 

Custos de Manutenção (€/kW) 75 

Taxa de Juro (%) 5 

Inflação (%) 2 

Tabela 7.1.2 Valores de referência considerados para a análise ao investimento. 

Para esta análise também se irá considerar a tarifa espanhola proposta pelo decreto-lei 

661/2007, visto que foi esta tarifa a grande responsável pelo crescimento das energias 

renováveis em Espanha, e em especialmente, a energia solar fotovoltaica.  

7.2 Payback face ao valor da tarifa 

Como se pode ver pela ilustração seguinte, o valor da tarifa tem grande influência na 

viabilidade económica do sistema medida em anos de período de retorno do investimento. A 

variação deste período é bastante similar nos vários países, sendo que em Espanha, o facto de 

se variar a tarifa de 0,3 para 0,6€/kWh o payback desce de quase 20 para 5 anos.  

 

Ilustração 7.2.1 Análise sensibilidade ao período de retorno do investimento para o sistema 
considerado nos diferentes países, variando o valor da tarifa. 
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Com as tarifas praticadas em cada país, os períodos de retorno de investimento são de 17 

anos na Alemanha, 16 em Espanha, 10 e 11 em França e Itália, respectivamente. É de notar 

que os dois países mais desenvolvidos em questões de tarifas são os que apresentam um 

valor mais baixo de viabilidade económica do investimento, o que se pode dever ao facto de 

nestes países já se terem atingido algumas das metas propostas pelos mesmos, pelo que se 

reduziu o valor da tarifa a fim de evitar custos elevados para a sociedade. De qualquer forma, o 

esquema tarifário alemão prevê ainda outros mecanismos em forma de subsídios e ajudas ao 

investimento que não são tidos em conta para esta análise, pelo que é necessário ter algum 

cuidado na leitura dos dados. Já nos países chamados “emergentes” o esquema disponibiliza 

um payback semelhante e bastante reduzido em relação aos outros dois países. Estando os 

programas ainda numa fase inicial, é essencial para o seu sucesso que se “ganhe” o maior nº 

possível de clientes, pelo que o valor da tarifa é bastante elevado.  

País Alemanha Espanha França Itália 

Tarifa (€/kWh) 0,5 0,32 0,60 0,43 

Payback (anos) 17 16 10 11 

Tabela 7.2.1 Tarifa média de cada país vs o payback do investimento 

 

7.3 Payback face à inflação 

Nesta secção, tem-se o objectivo de analisar a influência da revisão das tarifas – para todos os 

sistemas – em relação à inflação. Uma vez que todos os custos associados à produção, 

manutenção e gestão do sistema sobem (ou descem) de acordo com este índice, torna-se 

essencial analisar qual a sua influência no investimento.  

Nos valores base considerados para a análise, apresenta-se uma taxa de inflação de 1%, 

contudo este valor apenas faz referência à evolução dos custos de manutenção e operação 

sendo que as receitas proporcionadas pela venda de electricidade se mantêm ao longo do 

tempo. Na ilustração seguinte, apresenta-se a evolução do payback do sistema, ao introduzir 

uma revisão das tarifas, segundo vários valores de inflação possíveis. Apesar de não ter tanta 

influência como o valor da tarifa, a ilustração seguinte é bastante esclarecedora da importância 

que este factor tem para a tarifa. 
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Ilustração 7.3.1 Análise sensibilidade ao período de retorno do investimento para o sistema 
considerado nos diferentes países, considerando a revisão pela inflação. 

Considerando estável a taxa de juro, à medida que o valor da inflação aumenta o investimento 

recupera-se cada vez mais rápido, uma vez que a evolução das receitas é superior – em 

termos absolutos – que o valor dos custos.  

Mais uma vez são os esquemas espanhol e alemão que são mais influenciados pela revisão da 

tarifa de acordo com a inflação, reduzindo em aproximadamente 30% o período de retorno de 

investimento, face as situações limite de inflação 0% ou 4,5%.  

7.4 VAL face ao tempo de aplicação da tarifa 

O principal objectivo de um esquema tarifário é o de promover o investimento em tecnologias 

de geração de energia com base em fontes de energia renovável, contudo para isso é 

essencial que essa mesma tarifa proporcione a oportunidade aos investidores de investir num 

sistema limpo, com um reduzido número de emissões e que seja, acima de tudo, um 

investimento lucrativo. Para isso é necessário que o tempo de aplicação da tarifa seja 

suficientemente longo para permitir que se consiga recuperar o capital investido, além de que a 

correcta definição do tempo de aplicação da tarifa pode funcionar como um mecanismo de 

segurança para o investidor. 

Na ilustração seguinte apresenta-se uma análise ao tempo que será necessário aplicar a tarifa 

de modo ao investimento se tornar válido. Este período varia entre os 10 anos, para a França e 

os 19 anos para a Alemanha.  
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Ilustração 7.4.1 Análise à influência do tempo de aplicação da tarifa para a viabilidade do 
investimento. 

Dos países analisados, apenas a Espanha não tem um período de aplicação definido, sendo 

que a tarifa é aplicada durante todo o ciclo de vida do sistema, o que para a tecnologia solar 

fotovoltaica é de cerca de 25 anos. Os restantes países definem o horizonte de 20 anos como 

o tempo em que a tarifa é aplicada. Depois deste tempo os consumidores passam a beneficiar 

de não terem de comprar parte ou totalidade da energia que consomem. A tabela seguinte 

apresenta os valores actualizados do investimento de acordo com o período de aplicação da 

tarifa em cada país. Mais uma vez são os países “novos” que obtêm melhores resultados, 

apresentando a energia fotovoltaica como uma opção válida e lucrativa.  

País Alemanha Espanha França Itália 
Tempo de aplicação (anos) 20 25 20 20 

VAL (€) 7.500 € 60.000 € 120.000 € 97.0 
Tabela 7.4.1 Valor actualizado líquido do investimento ao tempo de aplicação da tarifa em cada 
país.  

7.5 Outros mecanismos adicionais 

Como dito anteriormente, os esquemas paralelos de apoio são cruciais para o sucesso da 

implementação de uma tarifa. Em muitos casos as tarifas não apresentam indicadores 

económicos suficientemente fortes para atrair novos investidores, pelo que outros mecanismos 

de suporte são essenciais. Actualmente não existe nenhum mecanismo em forma de subsídio 

directo ao investimento em vigor nos países analisados, contudo, o grande crescimento do 

mercado alemão deu-se numa altura em que o chamado programa dos 100.000 telhados 

atribuía subsídios que poderiam ir até aos 20%. 
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Nos casos analisados, verificou-se que com mecanismos de suporte adicionais os períodos de 

retorno do investimento poderiam baixar consideravelmente, tornando os investimentos em 

opções mais apetecíveis.  

Outro mecanismo adicional que pode ser utilizado vem sob a forma de deduções nos impostos. 

Esta opção está presente em todos os esquemas que foram analisados, considerando-se uma 

característica essencial a incluir no esquema. Esta opção também se verifica na legislação 

portuguesa, onde os donos de sistemas de energias renováveis podem deduzir até um máximo 

de 794€ nos seus impostos.  

 

Ilustração 7.5.1 Influência dos subsídios ao investimento no período de retorno do investimento. 

 

7.6 Conclusões do capítulo 

Após uma análise mais quantitativa às tarifas estudadas é possível identificar 2 grupos 

distintos. O primeiro grupo é composto pelas tarifas actuais existentes na regulação Alemã e 

Espanhola (2) que apresentam tarifas mais baixas e indicadores económicos mais fracos, 

enquanto França, Itália e a tarifa chamada de Espanha 1 compõem o segundo grupo onde 

indicadores económicos mais fortes tentam atrair o maior nº de novas instalações possíveis.  

Para se entender um pouco melhor esta realidade, é usada uma comparação entre a tarifa e o 

chamado ciclo de vida do produto. Devido ao protocolo de Quioto a maior parte dos países 

Europeus comprometeu-se a reduzir significativamente os níveis de emissões de gases efeito 

estufa, e para isso, muitos recorreram ao uso de tecnologias de energias renováveis a fim de 

aumentar a sua eficiência energética e tornar a sua energia mais limpa. Planos de acção foram 

elaborados e apresentados e nesses planos foram definidos objectivos de capacidade 

instalada de várias tecnologias de energia renovável. As tarifas foram assim criadas, a fim de 

promover a instalação de novos sistemas e assim atingir os objectivos traçados. Contudo, para 

atrair novos investidores as tarifas teriam de fornecer receitas elevadas e proporcionar boas 

taxas de rendibilidade. Então, o grande objectivo das tarifas iniciais ter será o de angariar o 
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máximo número de novos clientes dispostos a instalar este tipo de sistemas, a fim de garantir 

que os objectivos de capacidade eram atingidos. No ciclo de vida da tarifa, esta parte 

corresponde ao período de introdução e de crescimento, onde se espera que o número de 

sistemas dê um grande salto. As tarifas do 2º grupo identificam-se com esta realidade, visto 

que são tarifas relativamente recentes, ainda em fase de introdução e que têm o objectivo de 

atingir uma grande parte – senão a totalidade – dos objectivos de capacidade propostos. Os 

esquemas tarifários para Portugal terão também de pertencer a este grupo, visto que a 

integração das tecnologias renováveis – principalmente a energia solar fotovoltaica [26]  - está 

ainda muito longe dos objectivos de capacidade propostos pelo governo [69].  

 

 

Ilustração 7.6.1 Ciclo de vida de um produto 

Depois da fase de introdução e de crescimento vem a fase da maturidade, que é caracterizada 

por uma estabilização das vendas, ou neste caso, da instalação de novos sistemas. 

Idealmente, nesta fase já a maior parte do objectivo foi atingida e é altura para se proceder a 

uma reavaliação das tarifas, o que resulta – normalmente – numa redução do valor das tarifas. 

De qualquer modo, é muito importante que as tarifas continuem a proporcionar aos investidores 

opções válidas para o seu capital, atingido agora os investidores mais maduros, mais 

conhecedores da tecnologia e com poucas dúvidas dos benefícios que poderão obter. 

Actualmente a Alemanha e a Espanha estão neste patamar, e reduziram as suas tarifas visto 

que muitos dos objectivos já foram atingidos, contudo, na Alemanha o ritmo de crescimento 

manteve-se crescente o que prova que o consumidor foi de certa forma “convencido” das 

vantagens deste tipo de sistemas.  

Esta continuação do crescimento alemão pode ser, de certa forma, explicada pela atitude ou 

pelo “uso” que os consumidores alemães estão a dar a este tipo de sistemas. Devido ao actual 

contexto económico, onde os bancos reduziram bastante as taxas de rentabilidade, as 

tecnologias renováveis emergiram como fortes alternativas de aplicação de capital, pelo que de 

certa forma o povo alemão está a tornar as energias renováveis como um produto de 

investimento. Esta é uma abordagem bastante interessante e que poderá fazer toda a 

diferença no futuro destas tecnologias.  



 

    71 

Com esta análise foi também possível quantificar, e de certa forma confirmar, a influência que 

certos aspectos de um esquema tarifário podem ter no seu resultado final. Verificou-se que ao 

variar alguns aspectos tais como a inflação o período de aplicação ou os subsídios atribuídos, 

os resultados da tarifa económicos variavam bastante. Concluiu-se então que não é apenas o 

valor da remuneração que importa, mas que existem vários outros factores que têm grande 

influência numa tarifa.  

Devido à falta de informação detalhada, neste capítulo não foram analisados outros factores 

que tinham sido identificados como essenciais como o processo de registo ou a diferenciação 

dos sistemas pela sua capacidade ou esquema de integração, contudo, são conceitos que 

nunca devem ser esquecidos e que a sua correcta ou incorrecta aplicação poderá ditar o 

sucesso ou não de uma regulação. 
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8 Conclusões e trabalho futuro 

Com este trabalho foi possível fazer uma análise cuidadosa aos vários aspectos que envolvem 

a criação e desenvolvimento de uma tarifa, quais as suas vantagens e desvantagens, quais as 

tecnologias que deverão ser incluídas e quais os factores chave que condicionam o seu 

sucesso.  

Após a análise à legislação portuguesa identificaram-se várias falhas na sua constituição, 

nomeadamente a falta de uma legislação adequada para sistemas de potências entre 5,75 e 

150kW, e que o processo de registo e licenciamento tem de ser revisto pois poderá ter um 

papel bastante influente no futuro desenvolvimento destas tecnologias; 

Em relação à legislação tarifária europeia podem-se definir dois grupos diferentes de países, 

um mais maduro onde as energias renováveis estão já bem integradas Alemanha e Espanha – 

e o segundo, composto por Itália e França, onde o surgimento de novas tarifas pretende 

impulsionar essa mesma integração.  

Assim, na iminência de a criação de um futuro esquema tarifário para Portugal, deve-se ter 

como exemplo as tarifas praticadas pelo 2º grupo acima mencionado, visto que a situação 

portuguesa é semelhante a esses países em termos de integração de energias renováveis.  

Essa tarifa deve ser direccionada para os sistemas com a potência acima mencionada e deve 

ter em conta os seguintes aspectos: 

• O valor da tarifa deve proporcionar um retorno de investimento relativamente curto a 

fim de aliciar o maior número de clientes possíveis; 

• Deve ser tida em conta a revisão da tarifa face à inflação para os sistemas existentes e 

a regressão da tarifa para os novos sistemas deve ter em conta a evolução dos preços 

das tecnologias; 

• O tempo de aplicação da tarifa deve ser bem definido e deve ter o tempo suficiente 

para proporcionar uma boa rentabilidade do sistema e oferecer a máxima segurança 

possível ao investimento; 

• Paralelamente às tarifas devem ser criados outros mecanismos de suporte ao 

investimento, seja a partir de subsídios ou da criação de condições favoráveis de 

crédito.  

• O processo de registo e licenciamento deve ser o mais curto e simples possível, de 

modo a funcionar como mais uma vantagem do sistema em vez de se tornar um 

obstáculo. 

A definição e a aplicação de uma tarifa é algo que requer um grande investimento por parte do 

estado, apesar de em muitos casos os custos com a compra da energia aos micro-produtores 

serem suportados pelos restantes utilizadores da rede energética, pelo que é muito importante 

analisar qual o impacte que essa tarifa tem no país. Seja em termos de política económica, 
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energética ou ambiental é essencial perceber quais serão as vantagens e desvantagens da 

aplicação de uma tarifa, a fim de entender se é um investimento duradouro e positivo para o 

país ou se é apenas uma instrumento usado para atingir os objectivos definidos tanto pela 

próprio país como pelo protocolo de Quioto. Esta é uma análise que se considera bastante 

importante e que será crítica aquando da avaliação da influência da tarifa para o país. Não 

basta proporcionar as condições para que os consumidores invistam cada vez mais em 

energias renováveis, mas é também essencial proporcionar as condições para que o país 

obtenha o maior valor acrescentado possível. As condições referidas não se dirigem apenas 

para a criação de marcas de produtos portugueses, mas terão de actuar em todos os passos e 

agentes da cadeia de valor, seja na criação e subsidiação de novos projectos de Investigação e 

Desenvolvimento (I&D), na criação de empresas dirigidas para a exploração das matérias-

primas, na produção de componentes e na assemblagem dos mesmos. A componente de 

serviços é aquela que já se encontra mais desenvolvida em Portugal, havendo já bastantes 

empresas que proporcionam serviços especializados de transporte, manutenção e instalação, 

contudo, essa é apenas uma pequena parte do bolo.  

Uma análise sobre os recursos, valências e investimentos necessários para atingir os 

objectivos acima descritos é considerada de extrema importância e de grande interesse, 

contudo, é algo que já não está inserido no enquadramento deste trabalho, pelo que se deixam 

alguns pontos de partida para um possível trabalho futuro.   
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10 Anexos 

10.1 Renováveis na Hora 

10.1.1 Cash-flow de um sistema de 1 kW, Renováveis na Hora 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Potência máxima Legal (MW) 10 12 14 17 21 25 30 36 43 52 62 74 89 107 128 154 185 

Potência acumulada (MW) 10 22 36 54 74 99 129 165 208 260 322 396 485 592 720 874 1059 

Pacotes de 10 MW  1 2 3 5 7 9 12 16 20 25 32 39 48 59 72 87 105 

Custos                    

Investimento  6000                

Custos de registo e licença  250                

Seguro e custos de manutenção  31 31 32 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40 41 

Tarifa                  

Tarifa de referência 0,65 0,62 0,59 0,56 0,50 0,45 0,41 0,35 0,29 0,23 0,18 0,13 0,09 0,06 0,03 0,02 0,01 

Preço mercado electricidade 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 

Tarifa a aplicar  0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,35 0,29 0,23 0,18 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 

Receitas                  

Remuneração tarifa  821 825 825 825 825 825 467 380 310 240 167 169 172 175 179 183 

Benefícios Fiscais  770                

Cash-flow Anual  -4659 825 825 825 825 825 467 380 310 240 167 169 172 175 179 183 

Cash-flow Acumulado  -4659 -3834 -3010 -2185 -1360 -536 -69 312 622 862 1029 1198 1370 1545 1724 1907 

10.1.2 Cash-flow empresas analisadas 

10.1.2.1 Empresa 1 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Custos                

Investimento    22.900              

Custos de registo e licença 250             

Seguro e custos de manutenção  117 119 122 124 126 129 132 134 137 140 142 145 

Tarifa              

Tarifa de referência 0,62 0,59 0,56 0,50 0,45 0,41 0,35 0,29 0,23 0,18 0,13 0,09 0,06 

Preço mercado electricidade 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 

Tarifa a aplicar 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,35 0,29 0,23 0,18 0,13 0,12 0,13 

Receitas              

Remuneração tarifa 3522 3446 3446 3446 3446 3446 1960 1596 1300 1006 703 694 708 

Benefícios Fiscais 777             

Cash-Flow Anual -18851 3329 3327 3324 3322 3319 1831 1465 1166 869 563 551 562 

Actualizado acumulado -18851 -15680 -12663 -9792 -7059 -4458 -3092 -2051 -1262 -701 -356 -33 280 
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10.1.3 Empresa 2 
Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Custos                  

Investimento    25.660               

Custos de registo e licença 250               

Seguro e custos de manutenção  131 133 136 139 142 144 147 150 153 156 160 163 166 169 

Tarifa                

Tarifa de referência 0,62 0,59 0,56 0,50 0,45 0,41 0,35 0,29 0,23 0,18 0,13 0,09 0,06 0,03 0,02 

Preço mercado electricidade 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 

Tarifa a aplicar 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,35 0,29 0,23 0,18 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 

Receitas                

Remuneração tarifa 3749 3749 3749 3749 3749 3749 2133 1737 1415 1095 765 755 770 785 801 

Benefícios Fiscais 777               

Cash Flow Anual -21384 3619 3616 3613 3611 3608 1988 1590 1265 941 608 595 607 620 632 

Actualizado acumulado -21384 -17937 -14657 -11536 -8566 -5739 -4255 -3125 -2270 -1663 -1289 -941 -603 -274 45 

10.1.4 Empresa 3 

Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Custos                   

Investimento    22.700 €                 

Custos de registo e licença 250                

Seguro e custos de manutenção  116 118 120 123 125 128 130 133 136 138 141 144 147 150 153 

Tarifa                 

Tarifa de referência 0,62 0,59 0,56 0,50 0,45 0,41 0,35 0,29 0,23 0,18 0,13 0,09 0,06 0,03 0,02 0,01 

Preço mercado electricidade 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 

Tarifa a aplicar 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,35 0,29 0,23 0,18 0,13 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13 

Receitas                 

Remuneração tarifa 3295 3295 3295 3295 3295 3295 1874 1527 1243 962 672 663 677 690 704 718 

Benefícios Fiscais 777                

Cash-Flow Anual -18878 3179 3177 3175 3172 3170 1746 1396 1110 826 534 522 533 543 554 565 

Actualizado acumulado -18878 -15850 -12969 -10226 -7617 -5133 -3830 -2838 -2086 -1553 -1226 -921 -624 -336 -56 216 
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10.1.5 Empresa 4 

Ano  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Custos              

Investimento     22.900 €           

Custos de registo e licença  250          

Seguro e custos de manutenção   117 119 122 124 126 129 132 134 137 

Tarifa            

Tarifa de referência 0,65 0,62 0,59 0,56 0,50 0,45 0,41 0,35 0,29 0,23 0,18 

Preço mercado electricidade 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 

Tarifa a aplicar  0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,35 0,29 0,23 0,18 

Receitas            

Remuneração tarifa  3636 3636 3636 3636 3636 3636 2068 1684 1372 1062 

Benefícios Fiscais  777          

Cash-Flow Anual  -18737 3519 3517 3514 3512 3509 1939 1553 1238 925 

Actualizado acumulado  -18737 -15386 -12196 -9160 -6271 -3521 -2074 -970 -133 463 

 

10.2 Produtor Consumidor 

10.2.1 Cash-flow do sistema fotovoltaico de 100 kW  
Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Inv. 500000            

 Man.   2550 2601 2653 2706 2760 2815 2872 2929 2988 3047 3108 

Rec.  23460 23930 24408 24896 25394 25902 26420 26949 27488 28037 20330 

<Custos  9894 10092 10294 10500 10710 10924 11143 11366 11593 11825 12061 

CF -500000 30805 31421 32049 32690 33344 34011 34691 35385 36093 36814 29282 

Acum -500000 -469195 -437774 -405725 -373035 -339691 -305680 -270989 -235604 -199511 -162697 -133415 

 

  

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

              

3171 3234 3299 3365 3432 3501 3571 3642 3715 3789 3865 3942 4021 4102 

20736 21151 21574 22005 22446 22894 23352 23819 24296 24782 25277 25783 26299 26824 

12302 12548 12799 13055 13317 13583 13854 14132 14414 14703 14997 15296 15602 15914 

29868 30465 31075 31696 32330 32977 33636 34309 34995 35695 36409 37137 37880 38637 

-103547 -73081 -42007 -10310 22020 54996 88633 122942 157937 193632 230041 267178 305058 343695 
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10.3 Produtor Independente 

10.3.1 Cash-flow exploração, sistema 1 kW, sem inflação 

Ano  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Inv 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Man. 0 31 31 32 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40 41 

Rec. 0 0 606 606 606 606 606 606 606 606 606 606 575 575 575 575 575 

CF -6000 -31 575 575 574 573 573 572 571 571 570 569 536 536 535 534 533 

Acum -6000 -6031 -5455 -4881 -4307 -3733 -3161 -2589 -2017 -1447 -877 -308 229 765 1299 1834 2367 

 

10.3.2 Cash-flow exploração, sistema 1kW, inflação 2% 
Ano  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Inv 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Man 0 31 31 32 32 33 34 34 35 36 37 37 38 39 40 40 41 

Rec. 0 0 631 644 656 670 683 697 711 725 739 754 769 785 800 816 833 

CF -6000 -31 600 612 624 636 649 662 675 689 703 717 731 746 761 776 791 

Acum -6000 -6031 -5431 -4819 -4195 -3559 -2909 -2247 -1572 -883 -180 537 1268 2013 2774 3550 4341 

10.3.3 Cash-flow exploração, sistema 100 kW, sem inflação 
Ano  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Inv 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Man 0 2550 2601 2653 2706 2760 2815 2872 2929 2988 3047 3108 3171 3234 3299 3365 3432 

Rec. 0 0 39429 39429 39429 39429 39429 39429 39429 39429 39429 39429 37354 37354 37354 37354 37354 

CF -500000 -2550 36828 36776 36723 36669 36614 36558 36500 36442 36382 36321 34183 34120 34055 33989 33922 

Acum -500000 -502550 -465722 -428946 -392222 -355553 -318939 -282382 -245882 -209440 -173058 -136738 -102554 -68434 -34379 -390 33533 

10.3.4 Cash-flow exploração, sistema 100 kW, inflação 2% 
Ano  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Inv 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Man 0 2550 2601 2653 2706 2760 2815 2872 2929 2988 3047 3108 3171 3234 3299 3365 3432 

Rec 0 0 41022 41843 42679 43533 44404 45292 46198 47122 48064 49025 47374 48321 49288 50274 51279 

CF -500000 -2550 38421 39190 39973 40773 41588 42420 43269 44134 45017 45917 44203 45087 45989 46909 47847 

Acum -500000 -502550 -464129 -424939 -384966 -344193 -302605 -260184 -216916 -172782 -127765 -81849 -37645 7442 53431 100340 148187 
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10.4 Tarifas na Europa 

10.4.1 Quadro resumo das tarifas aplicadas nos 25 estados membros em 2006 

[56] 

País Valor tarifa 
(0, €/kWh) 

Mini - 
hídrica 

Eólica -
onshore 

Eólica 
offshore 

Biomassa Biogá
s 

Solar 
fotovoltaica 

Geotérmica 

Período 
(anos) 

 
Áustria 

3.8 – 
6.3 

 
7.8 

 
- 

 
10,2 - 16 

3,0 – 
16,5 

 
47,0 – 60,0 

 
7,0 

13 13  13 13 13 13 
 
 

Chipre 

 
6,5 

 
9,5 

 
9,5 

 
6,5 

 
6,5 

 
21,1 – 39,3 

 
- 

 
Sem 
limite 

 
15 

 
15 

 
Sem limite 

 
Sem 
limite 

 
15 

 
- 

 
República Checa 

 
8,1 

 
8,5 

 
- 

 
7,9 – 10,1 

7,7 – 
10,3 

 
45,5 

 
15,5 

15 15 - 15 15 15 15 
 

Dinamarca 
- 7,2 - 8,0 8,0 8,0 6,9 
 20  20 20 20 20 

 
Estónia 

5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 
7 12 12 7 12 12 12 

 
França 

5,5 – 
7,6 

 
8,2 

 
13,0 

 
4,9 – 6,1 

4,5 – 
14,0 

 
30,0 – 55,0 

 
12,0 – 15,0 

20 15 20 15 15 20 15 
Alemanha 6,7 – 

9,7 
 

8,4 
 

9,1 
 

3,8 – 21,2 
6,5 – 
21,2 

 
40,6 – 56,8 

 
7,2  - 15,0 

30 20 20 20 20 20 20 
Grécia 7,3 – 

8,5 
 

7,3 – 8,5 
 

9,0 
 

7,3 – 8,5 
7,3 – 
8,5 

 
40,0 – 50,0 

 
7,3 – 8,5 

12 12 12 12 12 12 12 
Hungria 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 

Sem 
limite 

Sem 
limite 

Sem 
limite 

 
Sem limite 

Sem 
limite 

 
Sem limite 

 
Sem limite 

Irlanda  
7,2 

 
5,7 – 5,9 

 
5,7 – 5,9 

 
7,2 

7,0 – 
7,2 

 
- 

 
- 

15 15 15 15 15   
Italia - - - - - 44,5 – 49,0 - 

     20  
Lituânia 5,8 6,4 6,4 5,8 5,8 - - 

10 10 10 10 10   
Luxemburgo 7,9 – 

10,3 
7,9 – 
10,3 

 
- 

 
10,4 – 12,8 

10,4 – 
12,8 

 
28,0 – 56,0 

 
- 

10 10  10 10 10  
Holanda  

14,7 
 

12,7 
 

14,7 
 

12,0 -14,7 
7,1 – 
14,7 

 
14,7 

 
- 

10 10 10 10 10 10  
Portugal 7,5 7,4 7,4 11,0 10,2 31,0 – 45,0 - 

15 15 15 15 15 15  
Eslováquia 6,1 7,4 - 7,2 – 8,0 6,6 21,2 9,3 

1 1  1 1 1 1 
Eslovénia 6,0 – 

6,2 
 

5,9 – 6,1 
 
- 

 
6,8 – 7,0 

5,0 – 
12,1 

 
6,5 -37,5 

 
5,9 

10 10  10 10 10 10 
Espanha 6,1 – 

6,9 
 

6,9 
 

6,9 
 

6,1 – 6,9 
6,1 – 
6,9 

 
23,0 – 44,0 

 
6,9 

Sem 
limite 

Sem 
limite 

Sem 
limite 

Sem limite Sem 
limite 

Sem limite Sem limite 
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10.4.2 Quadro resumo das tarifas aplicadas na Alemanha pelo EEG em 2007 [56] 

Fonte de energia 
renovável 

Capacidade Valor da tarifa (€(MWh) Regressão 

Solar fotovoltaica  Instalado 
em 

edifícios 

Integrado na 
fachada 

Todos 
os 

outros 

5% anual 
6,5 % a 
partir de 

2006 para 
os sistemas 

“todos os 
outros 

<30 kW 
30 kW – 100 

kW 
> 100 kW 

492 
468 
463 

542 
518 
513 

 
380 

Biomassa  Geral Resíduos Cogeração Madeira 
usada 

 
 
 

1,5 % 
 

<150 kW 
150 – 500 kW 

500 kW – 
5MW 

5MW – 20 
MW 

110 
95 
85 
80 

170 
155 
125 
80 

130 
115 
105 
100 

110 
110 
80 
80 

Hídrica Grande <500kW 
500kW-10MW 
10MW-20MW 
20MW-50MW 

50MW-
150MW 

74 
64 
59 
44 
36 

 
 

1% 

Pequena 500kW 
5MW 

97 
66 

- 

Geotérmica 5MW 
10MW 
20MW 

>20MW 

150 
140 
90 
72 

1% a partir 
de 2010 

Eólica Offshore  Instalado antes de 
31-12-2010 

Instalado depois 
de 31 -12 -2010 

2% a partir 
de 2008 

91 62 
Onshore  1ºs cincos anos 

após instalação 
Anos seguintes 2% 

82 52 
Biogás 500kW 

500kW - 5MW 
73 
63 

93 
83 

1,5% 

> 5MW Ao preço de 
mercado 
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10.4.3 Quadro resumo da legislação aplicada em Espanha pelo decreto-lei 

661/2007 [56]. 

 

Tecnologia Potência instalada Período 
(anos) 

Tarifa Fixa 

 
 
 
 
 

Solar 

 
 
 

Fotovoltaica 

<0,1 MW 1-25 44,03 

>25 35,23 

0,1MW-10MW 1-25 41,75 

>25 33,40 

10MW-50MW 1-25 22,94 

>25 18,38 

Termoeléctrica  1-25 26,94 

>25 21,55 

 
Eólica (onshore) 

 1-20 7,32 
>20 6,12 

 
Geotérmica e oceânica 

 1-20 6,89 
 >20 7,8 

 
Hídrica pequena escala 

<10MW 1-25 7,80 
 >25 7,02 

 
Hídrica Grande escala 

10MW-50MW 1-25 6,6+1,2*(50-P) /40 
>50MW >25 6,94+1,08*(50-P) /40 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biomassa 

Culturas de 
energia 

<2MW 1-15 15,88 

>2MW >15 11,79 

Resíduos 
agrícolas 

<2MW 1-15 14,66 

>2MW >15 12,35 

Resíduos 
florestais 

<2MW 1-15 12,57 

>2MW >15 8,47 

Gás de aterro <2MW 1-15 7,99 
>2MW >15 6,51 

Gás de digestão 
anaeróbica 

<2MW 1-15 13.06 

>2MW >15 6,51 

Bio-combustíveis 
líquidos 

<2MW 1-15 9,68 

>2MW >15 6,51 
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10.4.4 Quadro resumo da legislação aplicada em França [65].  

Ano 2009 França Continental Córsega e regiões 
autónomas 

Tarifa 
remuneratória 

Período de aplicação 20 Anos  
Instalações no solo 0,32823 €/kWh 0,43764 €/kWh 

Integradas em 
edifícios 

0,60176 €/kWh 0,60176 €/kWh 

Limites 1500 horas de 
produção 

1800 horas de 
produção 

Outra informação A tarifa é revista anualmente de acordo com a 
inflação para contratos novos e existentes 

Incentivos ao 
investimento 

O governo subsidia “empréstimos verdes com instituições financeiras. 
Os termos exactos dos empréstimos verdes variam de acordo com a 

instituição, sendo que as taxas de juro variam entre 3% e 5% para 
empréstimos a 5-10 anos (20 em alguns casos) 

 

10.4.5 Quadro resumo da legislação aplicada em Itália[68]. 

Ano 2009 Sistemas integrados em 
Edifícios 

Sistemas não 
integrados 

Valor da tarifa 
(€/kWh) 

1-3kWp 0,48 0,39 
>3-

20kWp 
0,45 0,37 

>20kWp 0,43 0,35 
Especificações • Tarifa é paga ao longo de 20 anos; 

• 2% de regressão anual das tarifas (para novos 
sistemas); 

• Limite de capacidade de 1200MW 
Benefícos Fiscais Redução de IVA de 20% para 10% 

 

 

 


