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SUMÁRIO�EXECUTIVO

Este�documento�apresenta�uma�estrágia�para�o�desenvolvimento�de�um�cluster�nacional
para�as�energias�renováveis�offshore�em�Portugal�com�o�objectivo�de�desenvolver�um
cluster�industrial��na�área�das�energias�renováveis�offshore�até�2020,�maximizar�o�valor
acrescentado�dos�produtos�e�serviços�desenvolvidos�pelo�cluster�e�contribuir�para�cres-
cimento�económico,�em�particular�pela�exportação�para�o�mercado�das�energias�reno-
váveis�offshore��até�2030�e�colocar�Portugal�como�um�dos�países�líderes�mundiais�em
determinados�sectores�tecnológicos�das�energias�renováveis�offshore�até�2050.

Os�destinatários�deste�roadmap�são�os�decisores�políticos,�a�administração�pública,�as
empresas�e�as�instituições�do�sistema�científico�e�nacional.�O�roadmap�está�estruturado
em�linhas�de�acção�específicas�para�cada�tecnologia�offshore�(ondas,�eólico�offshore)�e
para�os�diferentes�horizontes�temporais,�nas�área�de�políticas�públicas�(para�os�decisores
políticos�e�administração�pública)��e�do�desenvolvimento�de�produtos�e�serviços�(para
as�empresas�e�as�instituições�do�sistema�científico�e�nacional).

São�apresentadas�assim�um�conjunto�de�28�medidas,�num�valor�máximo�estimado�in-
ferior�a�300�M€�no�período�de�2015�a�2020,�que�visam�a�criação�de�um�cluster�com
competências�diversificadas�e�que�teve�por�base�o�racional�em�orientar�o�esforço�de�de-
senvolvimento�para�os�elementos�da�cadeia�de�valor�onde�já�exista�conhecimento�em
Portugal,�onde�haja�um�deficit�de�capacidades�atualmente,�onde�haja�o�potencial�de�si-
nergias�com�outras�indústrias�e�que�tenha�um�grande�potencial�de�exportação�na�pró-
xima�década.�

Assim,�a�estratégia�aqui�preconizada�passa�pelo�desenvolvimento�de�uma�indústria�de
apoio�à�operação�deste�tipo�de�sistemas,�tirando�partido�das�competências�já�existentes
em�diversas�áreas.�
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SITUAÇÃO�ACTUAL�E�PERSPECTIVAS�FUTURAS

ENERGIA�DAS�ONDAS

O�aproveitamento�da�energia�das�ondas�está�numa�fase�de�demonstração�e�assiste-se
actualmente�à�instalação�e�teste�no�mar�dos�primeiros�protótipos�pré-comerciais.�É�uma
área�que�continua�a�despertar�a�imaginação�de�inventores�e�engenheiros,�com�mais�de
1000�ideias�de�dispositivos�de�energia�das�ondas�patenteadas�no�Japão,�América�do
Norte�e�Europa.�Actualmente,�existem�entre�50�a�60�desenvolvimentos�em�curso.

Projetos�em�operação

Até�hoje,�apenas�um�número�reduzido�de�dispositivos�alcançou�a�fase�de�testes�no�mar
em�condições�reais.�Entre�esses,��destacam-se�os�seguintes�projectos:

•�Projecto�Pelamis�–�Primeiro�contracto�comercial�de�3�unidades�de�750�kW
cada�(máquina�P1)�testadas�em�2008�no�Norte�de�Portugal�(Aguçadora)�pela
empresa�escocesa�Pelamis�Wave�Power�Ltd.�(PWP),�no�âmbito�de�um�projecto
com�a�Enersis�(posteriormente�Babcock&Brown),�tendo�sido�desactivado�no
final�de�2008.�O�Pelamis�P2�(750�kW)�foi�instalado�no�EMEC,�Reino�Unido,
em�finais�de�2010.

•�Tecnologia�Powerbuoy�da�empresa�norte-americana�Ocean�Power�Technology
(OPT)�–�Segunda�empresa�a�estabelecer�em�2008�um�contracto�comercial
para�instalação�de�um�parque�da�tecnologia�Powerbuoy�em�Espanha,�com
apoio�da�Iberdrola�e�da�Total,�sendo�um�projecto�de�1.39�MW�de�capacidade
total�instalada.

•�Tecnologia�BOLT�da�norueguesa�Fred�Olsen�–�Protótipo�de�45�kW�instalado
na�costa�sudoeste�na�Noruega�em�2009,�sem�ligação�à�rede�eléctrica.�

•�Tecnologia�Oyster�da�empresa�britânica�Aquamarine�–�Protótipo�de�315�kW
em�operação�no�EMEC�desde�2009,�com�planos�para�construção�do�protótipo
Oyster2.

•�Tecnologia�WaveRoller�da�empresa�finlandesa�AW-Energy�Oy�–�Instalação�de
um�módulo�de�300�kW�em�Peniche�no�ano�de�2012,�com�uma�capacidade
total�instalada�prevista�até�1�MW.

1
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•�Tecnologia�Wave�Star�da�empresa�dinamarquesa�Wave�Star�A/S�–�A�empresa
instalou�em�2009�uma�secção�do�protótipo�com�50�kW�no�mar�do�Norte�em
Hanstholm,�Dinamarca.

•�Tecnologia�CETO�da�empresa�australiana�Carnegie�Corporation�–�Foram
�realizados� testes�no�mar� com�o�CETO� II� em�2008.�Actualmente� está� em
�construção�o�CETO�3�com�licença�para�instalação�de�um�projecto�em�Perth.

•�Tecnologia�CAO�da�empresa�Voith�Hydro�(que�adquiriu�a�empresa�escocesa
Wavegen)�–�Integrada�no�projecto�do�quebramar�Mutriku�no�País�Basco�com
o�apoio�da�EVE�(Ente�Vasco�de�La�Energia)�e�uma�potência�instalada�total�de
300�kW.�Outro�projecto�em�maior�escala�–�o�SIADAR�de�4�MW�–�foi�projectado
para�a�ilha�de�Lewis,na�Escócia�(Reino�Unido)�em�parceria�com�RWE�Enpower
Renewables.

•�Projecto�da�Oceanlinx�–�Projecto�com�a�tecnologia�Coluna�de�Ar�Oscilante
(CAO)�flutuante�testada�em�Port�Kembla�(Austrália),�em�2010,�antes�de�ser
surpreendida�por�uma�tempestade�que�a�danificou.�Este�projecto�vem�no
�seguimento�da�experiência�adquirida�pela�empresa�com�uma�central�fixa�CAO
de�500�kW�no�mesmo�local.

•�Central� do� Pico� –�CAO� costeira� de� 400� kW�operada�pelo�WavEC,� após
�importante� intervenção� de� recuperação� em� 2005� (a� instalação� original
�remonta�a�1999,�com�ligação�à�rede�).�Não�se�trata�de�um�protótipo�em
�desenvolvimento�comercial,�mas�representa�um�importante�passo�para�as
CAOs�em�geral.�Funciona�desde�Setembro�de�2010�em�regime�autónomo.

Destes�projectos,�3�deles�foram�realizados�em�Portugal:�a�Central�do�Pico�de�400�kW
em�1999�e�ainda�em�operação�pelo�WavEC,�o�projecto�PELAMIS��de�2,25�MW�em�2008,
que�operou�apenas�durante�5�meses�na�Aguçadoura,�e�mais�recentemente�2012,�o
�projecto�WaveRoller�de�1�MW�em�Peniche.

A�Tabela�1�apresenta�uma�lista�dos�projetos�mais�relevantes�que�já�realizaram�testes�de
mar,�quer�estejam�ainda�em�operação�ou�não,�nas�varias�regiões�do�mundo.

País     N.º de Pilotos       Potência (MW)

Reino Unido  14     5,11
Portugal     5     4,97
Australia  10     1,2
Espanha     4     0,34
Dinamarca    6     0,28
Estados Unidos    8     0,13
Suécia     1     0,1
Irlanda     2     0,04
Nova Zelândia    3     0,02
Outros     9     0,24
Total   62   12,43
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Projetos�futuros�em�Portugal

À�data,�as�perspetivas�relativamente�aos�projetos�de�ondas�consiste�na�garantia�da
�operacionalidade�dos�pilotos�já�em�fase�de�teste,�em�particular�do�Wavroller�e�da�central
do�Pico�(o�projeto�Pelamis�continua�a�ser�testado�no�Reino�Unido).

O�Governo�estabeleceu�assim�como�meta�no�PNAER�de�2013�a�instalação�de�6�MW�de
energia�das�ondas�até�2020,�face�à�meta�de�250�MW�na�versão�do�PNAER�de�2010.

ENERGIA�EÓLICA�OFFSHORE

Parques�em�operação

A�Europa�detém�um�elevado�potencial�eólico�offshore,�estimando-se�que�a�produção
de�energia�atinja�a�meta�de�25�TWh�até�ao�final�de�2020.�O�continente�europeu�é
�actualmente�o�líder�mundial�em�parques�eólicos�offshore.�No�fim�do�primeiro�semestre
de�2011,�estavam�em�operação�1247�turbinas�eólicas�e�uma�capacidade�acumulada
de�3294�MW,�correspondendo�a�49�parques�eólicos�existentes�em�9�países�europeus.
Em�2010�a�capacidade�média�de�cada�aerogeador�instalado�era�de�3,2�M�em�parque
eólicos�com�uma�dimensão�média�de�155,3�MW.

Na�Tabela�2�são�apresentados�os�parques�eólicos�offshore�em�funcionamento�no�final
do�ano�de�2010.�Verifica-se�que�os�líderes�de�mercado�neste�sector�são�o�Reino�Unido
e�a�Dinamarca.�Estima-se�uma�capacidade�total�instalada�de�energia�eólica�offshore
na�europa�de�40�GW�em�2020.

� � � � � � � � � �

País           N.º de PE         N.º de turbinas             Potência (MW)

Reino Unido  13     436   1341,2
Dinamarca  12     400     853,7
Holanda    4     128     246,8
Suécia     5       75     163,7
Bélgica     2       61     195,0
Alemanha    5       19       92,0
Finlândia    2         9       26,3
Irlanda     1         7       25,2
Noruega    1         1         2,3
Total   45   1136   2946,2
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Tabela�2�–�Parques�eólicos�(PE)�offshore�na�Europa�até�ao�final�do�ano�de�2010.

Também�a�nível�mundial�a�capacidade�instalada�de�parques�eólicos�offshore continua
a�aumentar.�Para�além�da�Europa,�existem�parques�eólicos�offshore instalados�em�dois
países� asiáticos:� China� e� Japão.� A� China� assistiu� a� um� aumento� de� 100�MW� de
�capacidade�instalada�offshore em�2010,�perfazendo�um�total�acumulado�de�123�MW.
No�Japão,�o�incremento�foi�de�15�MW�em�2010,�contando�com�16�MW�de�capacidade
acumulada�instalada.

Relativamente�à�profundidade�e�à�distância�à�costa�dos�parques�eólicos�offshore na
�Europa,�tem-se�verificado�um�aumento�de�ambas�as�variáveis.�A�média�de�profundidade
no�ano�de�2010�foi�inferior�a�20�m�(17.4�m).�Nno�entanto,�alguns�parques�estão�já
�localizados� em� zonas�de�águas�mais�profundas,� como�é�o� caso�do�parque�eólico
�Beatrice�(Escócia,�Reino�Unido)�que�está�localizado�numa�zona�com�45�m�de�profundi-
dade.�A�distância�média�à�costa�foi�de�27,1�km�no�ano�de�2010,�com�um�aumento�de
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51,7%�face�ao�ano�anterior.�A�maioria�dos�projectos�eólicos�offshore actualmente�em
funcionamento�estão�localizados�a�uma�distância�inferior�a�40�km�da�costa.

Portugal�está�envolvido�ativamente�em�projetos�que�visam�o�desenvolvimento�de�parques
eólicos�offshore,�sendo�um�dos�mais�importantes�o�desenvolvimento�da�turbina�Wind-
Float,�uma�tecnologia�assente�numa�plataforma�flutuante,�semi-submersível�triangular,
cujo�protótipo�foi�amarrado�no�Verão�de�2011�ao�largo�da�costa�portuguesa�(Aguça-
doura,�a�5km�da�costa),�encontrando-se�a�operar�em�ligação�à�rede�com�sucesso�desde
Novembro�de�2011.

O�projeto�WindFloat nasceu�em�2009�do�consórcio�WindPlus entre�a�empresa�americana
Principle�Power,�detentora�da� tecnologia� inovadora�para�sistemas�eólicos� flutuantes
�denominada�WindFloat (Figura�1�–�Estrutura� flutuante�WindFloat.� Figura�1),�a�EDP
�Inovação�e�a�empresa�de�construção�metalomecânica�A.�Silva�Matos.�O�consórcio�Wind-
Plus,�em�parceria�com�a�InovCapital,�a�Principle�e�a�Vestas�Wind�Systems�A/S,�e�com
�financiamento�parcial�do�Fundo�de�Apoio�à�Inovação�(FAI),�desenvolveu�um�protótipo�à
escala�real�do�WindFloat equipado�com�um�aerogerador�Vestas�V80�de�2�MW.

Projetos�futuros

À�data,�as�perspetivas�relativamente�aos�projetos�de�eólico�offshore�consistem
na� instalação� de� um� parque� de� 25�MW� na� zona� piloto� que� replicam� o
�protótipo�WindFloat�em�operação�desde�final�de�2011.

Desta�forma,�é�grande�o�interesse�no�desenvolvimento�de�parques�eólicos
offshore,�tendo�o�Governo�estabelecido,�no�PNAER�de�2013,�como�meta�a
instalação�de�27�MW�de�energia�eólica�offshore�até�2020�(face�à�meta�de�75
MW�na�versão�do�PNAER�de�2010).

IMPACTO�DA�GERAÇÃO�DE�ENERGIA�DAS�ONDAS�EM�PORTUGAL

Para�a�avaliação�dos�impactos�da�penetração�de�tecnologias�aproveitando�os�recursos
energéticos�renováveis�offshore,�no�médio-longo�prazo�(até�2030-2050)�em�Portugal,
foi�utilizado�o�modelo�MARKAL�com�uma�base�de�dados�construída�no�âmbito�de�pro-
jetos�para�a�DGEG.�Este�modelo,�amplamente�reconhecido�e�utilizado�pela�DGEG�desde
2005,�foi�aplicado�para�simular�o�impacto�da�introdução�de�tecnologias�ainda�numa
fase�não�comercial�do�seu�desenvolvimento,�como�é�o�caso�das�tecnologias�para�o�apro-
veitamento�da�energia�das�ondas,�ou�numa�fase�pré-comercial,�caso�das�eólicas�offs-
hore.

Cenários

Para�esta�análise�foram�definidos�dois�cenários�de�evolução�do�sistema�energético,
sendo�definidos�dois�cenários:�

•�No�cenário�(CBase),�considera-se�evolução�sem�novas�medidas�para�o�sector
das�energias�renováveis�offshore,�

Figura�1�–�Estrutura�flutuante�WindFloat.
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•�No�cenário�alternativo�(CAlt),�considera-se�a�evolução�integrando�medidas
de� incentivo�para�o�cumprimento�de�determinadas�metas�em�matéria�de
�energias�offshore.�Para�este�cenário�alternativo�foram�definidas�ainda�duas
variantes��

o�No�cenário�Alterativo�A�(CAltA)�considera-se�a�fixação�de�tarifas�de
compra�da�eletricidade�produzida�com�base�nas�tecnologias�ondas�e
eólico� offshore.� Este� cenário� irá� permitir� definir� o� nível� da� tarifa
�incentivadora�ao�investimento�em�energias�renováveis�offshore�bem
como�o�seu�impacto�para�o�custo�médio�da�energia�elétrica�produzida
pelo�sistema�electroprodutor�nacional;

o�No� cenário� Alterativo� B� (CAltB)� considera-se� a� existência� de� um
�subsídio�ao�investimento�permitindo�reduzir�o�custo�para�a�realização
de�projetos�neste�domínio.�Este�cenário�irá�permitir�definir�o�nível�de
apoio�ao�investimento�necessário�para�viabilizar�economicamente�a
introdução�das�duas�tecnologias.

A� construção� dos� cenários� integra� um� conjunto� de� hipóteses� consideradas� mais
�relevantes�para�modelar�a�evolução�do�consumo�de�energia�no�longo�prazo�(hipóteses
de�evolução�económica,�demográfica,�tecnológica�e�de�preços),�bem�como�um�quadro
político-social�que�permite�contextualizar�um�conjunto�de�pressupostos�em�matéria�de
política�energética�e�ambiental.�Os�cenários�energéticos� considerados� integram�as
�mesmas�hipóteses�em�matéria�de�capacidade�instalada�(Tabela�3),�evolução�económica,
demográfica�e�de�preços�da�energia.�

Os�cenários�variam�unicamente�no�que�toca�às�políticas�de�incentivo�às�fontes�renováveis
de�energia�em�zonas�marítimas�(Error!�Not�a�valid�bookmark�self-reference.).

Em�termos�de�capacidade�instalada�foram�consideradas�para�2020�as�capacidades�pre-
vistas�no�PNAER�de�2010�e�para�2030�e�2040�considerou-se�a�evolução�considerando
o�aumento�de�uma�ordem�de�grandeza�por�década,�seguindo�o�que�tem�acontecido
em�geral�nas�tecnologias�renováveis.�De�2040�para�2050�considerou-se�simplesmente
a�duplicação�da�capacidade�instalada.
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Tabela�3�-�Objetivos�de�capacidade�instalada�em�tecnologias�offshores�(MW)

           Cenários           Cenário de Base       Cenário Alternativo
          CBase      CAltA      CAltB
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Cenário de preços do carbono        Baixo      Baixo      Baixo
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Tabela�4�-�Resumo�das�principais�hipóteses�para�a�construção�dos�cenários�energéticos
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Resultados

Na� Figura� 2� são� apresentados� os� principais� resultados� em� termos� de� sistema
�electroprodutor�para�os�diferentes�cenários.�É�possível�observar�que�a�introdução�das
tecnologias�de�energias�renováveis�offshore�não�têm�um�impacto�muito�significativo�em
termo�de�redução�de�consumo�de�energia�primária�(redução�de�1Mtep�em�2050),�e
consequentemente,�tem�um�impacto�muito�reduzido�em�termos�de�redução�de�fatura
energética�(0,2�M€208).

Daqui�se�conclui�que�a�introdução�das�energias�renováveis�offshore�em�Portugal�não
vai�trazer�alterações�substanciais�ao�sistema�electroprodutor.�

Figura�2�-�Impacto�em�termos�de�energia�primária�(esquerda)�e�fatura�energética�nacional�(direita)
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2RECURSO

ENERGIA�DAS�ONDAS

O�recurso�da�energia�das�ondas�a�nível�europeu�encontra-se�disponível�no�WERATLAS,
Atlas�Europeu�de�Energia�das�Ondas,�um�projecto�de�I&DT�da�União�Europeia�dos�anos
90,�que�continua�actualmente�a�ser�a�ferramenta�de�base�para�a�avaliação�do�potencial
de�energia�das�ondas�a�nível�europeu.�

A�Figura�3�apresenta�valores�médios�anuais�do�recurso�ao�largo,�em�kW�por�metro�de
crista�de�onda�(a�representação�comum�do�recurso�energético�das�ondas).�Considera-
se�que�o�recurso�energético�é�bom�para�valores�entre�20�a�70�kW/m,�o�que�ocorre�nas
latitudes�entre�os�30º�a�60º�(hemisfério�Norte�e�Sul)�à�escala�mundial.�São�particular-
mente�atractivas�nestas�áreas�o�Arco�Atlântico�Europeu,�a�costa�Oeste�da�América�do
Sul�e�o�Sudoeste�da�Austrália�e�da�Nova�Zelândia.�Globalmente,�a�maior�densidade�de
recurso�energético�das�ondas�ocorre�em�áreas�com�maior�intensidade�de�ventos.

A�nível�nacional�têm�sido�desenvolvidos�mapas�mais�detalhados,�principalmente�nos
países�onde�o�recurso�é�mais�abundante,�como�no�caso�do�Reino�Unido�e�da�Irlanda.
Em�Portugal,�esta�informação�encontra-se�disponível�no�ONDATLAS,�um�Atlas�de�Ondas
Marítimas�para�vários�pontos�ao�longo�da�costa�continental�portuguesa,�desenvolvido
pelo�LNEG�e�comercializado�pelo�IPTM.�Este�contém�um�conjunto�de�estatísticas�sazonais
e�anuais�do�clima�de�ondas�e�do�recurso�energético,�estimadas�segundo�a�mesma�me-

Figura�3�–�Fluxo�médio�de�energia�expresso�em�kW�por�metro�de�frente�de�onda:�a�nível�mundial�(esquerda)�e�a�nível�europeu�(direita).
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todologia�do�Atlas�Europeu�de�Energia�das�Ondas,�ao�longo�de�20�metros�de�profun-
didade�e�em�5�pontos�ao�largo�(cerca�de�100�metros�de�profundidade).

A�nível�mundial,�estima-se�a�existência�de�um�recurso�teórico�total�de�32.000TWh/ano,
sendo�o�recurso�económico�da�energia�estimado�entre�2000�e�4000�TWh/ano�(da
ordem�de�10%�do�consumo�mundial�de�electricidade).�Em�Portugal,�estima-se�uma
�potência�media�anual�de�cerca�de�15�GW�no�Continente�e�de�6�GW�nos�Açores�(apro-
ximadamente�184�TWh/ano),�dos�quais�o�potencial�de�exploração�da�energia�das�ondas
acessível�se�estima�em�10�TWh/ano,�na�faixa�costeira�dos�50�a�80�metros�de�profundi-
dade,�o�que�representaria�cerca�de�20%�do�consumo�actual�de�energia�eléctrica�em
Portugal.�Esta�análise�tem�em�conta�os�dados�existentes�nas�seguintes�áreas�condicio-
nantes:�características�da�faixa�entre�50�e�80�metros�de�profundidade�(profundidade,
declive� e� tipo� de� fundo);� condicionantes� ambientais� (reservas� naturais,� impactos
�ambientais� como� visual,� ruído,� acidentes� e� emissões);� pesca;� navegação� (longo
curso/comercial,�recreio�e�pesca);�pesquisa�de�hidrocarbonetos;�passagem�de�cabos
submarinos�ou�condutas;�campos�de�exercícios�militares;�áreas�de�interesse�arqueoló-
gico.

Verifica-se�assim�que�existe�um�potencial�levado�em�Portugal,�que�corresponderá�a�uma
capacidade�instalada�de�cerca�de�3000�MW�para�sistemas�de�aproveitamento�de�ondas.

ENERGIA�EÓLICA�OFFSHORE

A�Europa�detém,�em�toda�a�sua�extensão�oceânica,�uma�larga�plataforma�continental
submersa�em�águas�pouco�profundas�com�batimetrias�muito�favoráveis�à�montagem
de�estruturas�fixas�no�leito�do�mar�(Figura�4)�sobretudo�no�mar��do�norte.�

A�vasta�experiência�e�conhecimentos�técnicos�adquiridos�e�consolidados�no�desenvolvi-
mento�de�projectos�eólicos�onshore,�fizeram�da�Europa�um�continente�com�sabedoria�e
maturidade�suficientes�para�apostar�na�proliferação�de�projectos�eólicos�offshore�o�que
justifica�a�evolução�da�tecnologia�nessa�região.�Este�aspecto�aliado�ao�elevado�potencial
eólico�offshore�disponível�no�Mar�do�Norte�e�no�Mar�Báltico�(Figura�4),�e�à�crescente
procura�energética�europeia,�acompanhada�pela�fraca�expansão�de�projectos�eólicos
onshore�por�limitação�de�espaços�disponíveis�em�terra,�motivou�a�Europa�investir�e�a
apostar�na�energia�eólica�offshore.

Figura�4�–�Batimetria�da�plataforma�continental�europeia�(esquerda)�e�Potencial�eólico�offshore�na�Europa�(direita)
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Portugal�apresenta�uma�plataforma�costeira�com�profundidades�que�variam�entre�25�e
200�metros� com�declives� reduzidos� (≈3%)�e�um� recurso�eólico�offshore�médio.�As
�características�geográficas�da�costa�portuguesa�são�assim�favoráveis�à�implementação
de�sistemas�offshore,�em�particular�para�as�tecnologias�flutuantes,�que�se�prevê�que
�estejam�disponíveis�industrialmente�na�Europa�a�partir�de�2020.�

O� primeiro� passo� para� o� desenvolvimento� do� sector� eólico� offshore� consiste� na
�caracterização�do�potencial�eólico�através�do�mapeamento�do�recurso�e�identificação
de�macro-regiões�com�potencial�eólico�ao� largo�da�costa�portuguesa.�O�LNEG�foi
�pioneiro�neste�estudo�publicando�o�Atlas�do�Potencial�Eólico�Offshore,�que�representa
o�mapeamento�do�recurso�existente�entre�a�linha�de�costa�e�a�batimétrica�de�200�m�de
profundidade.�Numa�primeira�fase,�foram�identificadas�as�áreas�com�recurso�superior
a�2900�h/ano�e�2700�h/ano�(33%�e�31%�de�fator�de�capacidade�anuais),�com�profun-
didades�inferiores�a�40�m.�Numa�segunda�fase,�foi�analisado�o�potencial�caracterizado
como�“deep�offshore”,�recurso�em�águas�profundas,�entre�40�e�200�m�de�profundidade,
para�um�potencial�eólico�igual�ou�superior�2700�h/ano.�A�Figura�5�apresenta�o�recurso
energético�do�vento�sustentável,�correspondente�a�estas�duas�fases,�considerando�um
conjunto�pormenorizado�de�restrições�ao�redor�da�costa�(zona�piloto�da�energia�das
ondas,�falhas�sísmicas,�tipos�de�solo,�canais�de�navegação,�boias�marítimas,�zonas
�militares,�zonas�de�proteção�económica�e�ambiental�e�cabos�elétricos�submarinos�

Na�Tabela�5�estão�particularizados�os�valores�do�potencial�eólico�por�zonas�para�siste-
mas�com�fundações�fixas�e�os�limites�de�produção�energética.

Figura�5�–�Potencial�eólico�offshore�da�zona�norte�e�centro�de�Portugal�–�1º�Fase�(esquerda)�e�2º�Fase�(direita).
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ZONAS      Potencial eólico offshore
    NEPS>=2700h/ano  NEPS>=2900 h/ano
Viana do Castelo e 
Porto            1200 MW              550 MW
Figueira da Foz           1300 MW              100 MW
Peniche e Lisboa             950 MW              650 MW
Região Sul               50 MW                10 MW
Total            3500 MW            1400 MW
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Tabela�5�-�Potencial�sustentável�para�sistemas�de�fundação�fixa�para�Portugal�Continental.

Verifica-se�que�existe�um�potencial�offshore�elevado�em�Portugal,�com�um�potencial�de
capacidade�instalada�entre�os�1400�a�3500�MW�para�sistemas�com�fundações�fixas,�e
superior�a�40�GW�para�sistemas�flutuantes.
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3TECNOLOGIA

ENERGIA�DAS�ONDAS

Em�contraste�com�o�sector�de�energia�eólica,�persistem�ainda�em�desenvolvimento�uma
grande�variedade�de�tecnologias,�em�diferentes�estados�de�maturidade.�Os�principais�con-
ceitos�em�desenvolvimento�(Tabela�6)�são�do�tipo�coluna�de�água�oscilante�(CAO),�corpos
oscilantes�(flutuantes�ou�submersos)�e�sistemas�de�galgamento.�A�diversidade�de�conceitos
que�vão�sendo�propostos�deve-se�à�possibilidade�de�extracção�de�energia�das�ondas�em
localizações�distintas�(junto�à�costa,�em�profundidade�intermédias�e�ao�largo)�e�à�variedade
de�possíveis�abordagens�distintas�para�o�aproveitamento�da�energia�das�ondas.

Existem�igualmente�diferentes�opções�de�sistemas�de�conversão�de�energia�das�ondas,�po-
dendo�esta�ser�efectuada�por:�turbinas�de�ar,�turbinas�hidráulicas�de�baixa�queda,�circuito
fechado�de�óleo�hidráulico,�gerador�linear,�bomba�de�água�e�circuito�hidráulico�aberto.

Tabela�6�–�Principais�classes�de�tecnologias�de�energia�das�ondas.

Tipos de tecnologias

Coluna de água oscilante
    As ondas movimentam a 
    coluna de água no interior 
    de um compartimento 
    parcialmente submerso, 
    com consequente 
    compressão e descompressão 
    de um volume de ar acima da 
    superfície livre da água. 

Galgamento
   As ondas são elevadas para um 
   reservatório que armazena a 
   água até um nível superior ao da 
   superfície livre. A energia é 
   extraída utilizando a diferença do 
   nível de água entre o reservatório 
   e o mar.

Corpos oscilantes

As ondas induzem movimento no corpo que é convertido em 
energia útil através de equipamento mecânico adequado.

Localização/ 
instalação

Costeiros

Em profundidades 
intermédias ou em 
quebramares

Offshore

Costeiros

Em profundidades 
intermédias ou em 
quebramares

Offshore

Flutuantes com 
movimento vertical 
ou rotacional

Submersos (assentes 
no fundo) com 
movimento vertical 
ou rotacional

Equipamentos de 
extracção de energia

Turbina de ar

Turbinas de baixa queda

Motores hidráulicos 
Turbinas hidráulicas 
Gerador linear



18

Na�Figura�6�são�apresentados�os�proejctos�mais�relevantes�com�teste�de�mar�em�cada�um
dos�três�tipos�de�tecnologia,�sendo�de�realçar�que�em�Portugal�foram�já�testados�um�exem-
plo�de�cada�tipo�de�tecnologia.

Figura�6�–�Tecnologias�de�energia�das�ondas�no�mar.�

1ª�linha:�Pelamis�em�Portugal,�Pelamis�no�EMEC,�Powerbuoy�em�Espanha,�BOLT�na�Noruega;�

2ª�linha:�Oyster�no�EMEC�(Reino�Unido),�WaveRoller�em�Portugal,�CETO�na�Austrália,�WaveStar�na�Dinamarca;�

3ª�linha:�Central�do�Pico�nos�Açores,�Central�LIMPET�na�Escócia�(Reino�Unido),�Quebramar�CAO�de�Mutriku�em�Espanha,�Oceanlinx�na�Austrália.�

OBS:�Apenas�a�Central�do�Pico�se�encontra�em�funcionamento�contínuo,�as�restantes�têm�sido�demonstradas�em�períodos�curtos�ou�ainda�não

entraram�em�operação.

ENERGIA�EÓLICA�OFFSHORE

Os�principais�conceitos�em�desenvolvimentos�na�tecnologia�eólico�offshore��prendem-se
com�o�tipo�de�fundação�ou�sistema�de�flutuação.�Relativamente�às�turbinas,�a�opão�tem
sido�utilizar�as�turbinas�desenvolvidas�para�o�onshore�embora�com�maiores�potências�e
adaptações�específicas�para�o�ambiente�mais�agressivo�offshore.�

As�principais�tecnologias�de�fundação�dos�parques�eólicos�offshore�são�as�bases�de�cimento
(gravity)�e�os�mono-pilares.�No�entanto,�novas�tecnologias�estão�a�ser�utilizadas,�tais�como
estruturas�treliçadas�(jacket),�fundações�em�tripé�(tripod)�ou�flutuantes,�para�darem�resposta
ao�offshore�em�águas�mais�profundas.�A�Figura�7�apresenta�a�evolução�da�utilização�de
cada�tecnologia�de�fundação�entre�2000�e�2009.

Figura�7�–�Evolução�da�utilização�de�cada�tecnologia�de�fundação�para�parques�eólicos�offshore.
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Sabendo�que�o�recurso�eólico�europeu�(e�mundial)�em�águas�profundas�é�extremamente
abundante,�e�à�medida�que�a�tecnologia�se�desenvolve�e�a�experiência�no�sector�se�acu-
mula,�as�aplicações�de�energia�eólica�offshore�tenderão�a�migrar�para�águas�mais�pro-
fundas.�E�a�solução�estrutural�passará�pela�substituição�das�tradicionais�fundações�fixas
ao�fundo�por�sistemas�flutuantes�(quando�a�fixação�ao�fundo�não�se�apresentar�viável).�A
estrutura�flutuante�deve�fornecer�a�flutuabilidade�necessária�para�suportar�o�peso�da�tur-
bina�e�conter�os�movimentos�das�correntes�oceânicas�e�da�oscilação�e�da�elevação�pro-
vocadas�pela�ondulação�marítima�dentro�de�limites�aceitáveis.

Na�Figura�8�são�apresentadas�as�estruturas�e�fundações�existentes�em�águas�médias�e
pouco�profundas�e�as�estruturas�fixas�e�flutuantes�em�desenvolvimento�(necessárias�para
águas�médias�e�profundas).

Destaca-se�ainda�outro�tipo�de�tecnologia,�a�TLP�–�tension-leg�platform�(Figura
9).�Estas�estruturas�consistem�numa�plataforma�flutuante,�ancorada�vertical-
mente�e�com�elevada�rigidez�axial,�o�que�praticamente�anula�todos�os�movi-
mentos�verticais�da�plataforma.�São�utilizadas�em�águas�muito�profundas�(de
300�a�1500�metros).

Na�Europa,�têm�sido�desenvolvidos�vários�projetos�assentes�em�tecnologia�flu-
tuante�durante�os�últimos�anos,�dos�quais�se�podem�destacar�os�seguintes:

•�Blue�H�(Figura�10�a)�–�Protótipo�de�turbina�eólica�flutuante�com
uma�potência�nominal�de�80�kW.

•�Hywind�(Figura�10�b)�–�Primeira�turbina�eólica�flutuante�de�elevada
capacidade�em�operação�(2,3�MW�de�potência�nominal,�82�m�de
diâmetro�e�65�m�de�altura),�desenvolvida�em�2007�pela�empresa
norueguesa�StatoilHydro�em�parceria�com�a�alemã�Siemens�e�com
a�francesa�Technip.

•�Sway�(Figura�10�c)�–�Resultado�de�um�conceito�desenvolvido�numa�pareceria
da�Statkraft�com�a�Shell,�que�se�baseia�numa�estrutura�flutuante�capaz�de�seguir
o�movimento�das�ondas.�Esta�consegue�suportar�turbinas�de�5�MW,�em�águas
com�profundidades�entre�os�80�e�300�metros.

Destaca-se�ainda�o�projecto�WindFloat�(Figura�10�d)�referido�anteriormente.�Este�sistema
apresenta�três�grandes�vantagens:�estabilidade�estática�e�dinâmica,�design�e�dimensões
que�permitem�uma�montagem�completa�da�turbina�em�terra�e�estrutura�com�profundidade
reduzida�que�possibilita�um�maior�leque�de�potenciais�localizações�com�batimetrias�inter-

Figura�8�–�Estruturas�e�fundações:�em�águas�médias�e�pouco�profundas�(esquerda)�e�em�águas�de�profundidade�média�e�elevada�(direita).

Figura�9�–�Plataformas� estruturais� TLP� –
�tension-leg�plataform.
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médias�(50�m�<�b�<200�m).�A�plataforma�WindFloat�está�preparada�para�suportar�tur-
binas�de�grande�capacidade�(até�10�MW).

Na�Tabela�7�são�apresentados�os�principais�tipos�de�estrutura�utilizados�na�energia�eólica
offshore,�bem�como�as�suas�vantagens�e�limitações.�São�ainda�referidas�as�suas�descrições
físicas�e�a�profundidade�adequada�para�cada�estrutura.

TECNOLOGIAS�COMUNS�

As�energias�renováveis�offshore,�ondas�ou�eólico,�partilham�de�uma�série�de�tecnologias
associadas�à�instalação�e�operação�offshore.�Seguidamente�apresentam-se�os�principais
progressos�tecnológicos�relativamente�a:�cabos,�navios,�portos�e�rede�de�distribuição.

CABOS

Um�aspeto�muito�importante�no�desenvolvimento�de�parques�offshore�consiste�na�trans-
missão�da�energia�produzida�pelos�aerogeradores�localizados�no�mar�para�terra.�Perdas
de�transmissão,�o�isolamento�dos�cabos�e�a�manutenção�dos�mesmos�são�questões�de
grande�importância�no�desenvolvimento�destes�parques.�A�própria�instalação�de�cabos
submarinos�é�uma�tarefa�complexa�e�dispendiosa.

Figura�10�–�Projetos�de�tecnologia�flutuante:���(a)�Blue�H,���(b)�Hywind,���(c)�Sway�e���(d)�WindFloat.

a b c d

Tipo de estrutura

Mono pilar de aço

Mono pilar de betão, 
instalado por perfuração

Base de cimento

Bomba de sucção

Tripod/quadropod

Jacket

Flutuante

Spar buoy (Hywind)

Semi-submersível

Wind Float

TLP

Profundidade adequada

10 – 30 m

10 – 40 m

< 40 m

n.a.

< 30 m

> 40 m

> 50 m

120 – 700 m

Protótipo Blue H 
testado a 113 m

> 50 m

> 300 e < 1500 m

Limitações

Competitividade depende dos fundos 
marinhos e do peso das turbinas; ruído

Pesado para transporte

Transporte complexo para turbinas 
mais pesadas; requer preparação do 

fundo marinho
Muito sensível às condições do 

fundo marinho
Fabrico complexo; 

pesado para transporte

Custo

Custo; peso; estabilidade

Custo

Custo

Custo

Fadiga dos tendões

Vantagens

Fácil fabrico; experiência adquirida 
em projetos anteriores

Combinação de métodos comprovados; 
custo efetivo; menos ruído

Barato; pouco ruído

Fácil instalação; fácil remoção

Alta resistência

Menos ruído; adequada para 
grandes turbinas

Adequada para águas profundas, 
permite explorar grandes potenciais

Águas muito profundas; menos aço

Águas profundas; menos aço

Estabilidade estática e dinâmica; 
águas profundas; design e dimensões

Estabilidade; custo de manutenção baixo

Descrição física

Um pilar de sustentação

Um pilar de sustentação

Estrutura de betão

Cilindro de aço com topo selado, 
pressionado no fundo marinho

Estrutura com 3/4 pilares

Estrutura de treliça

Sem contacto com fundo marinho

Cilindro de aço flutuante 
anexado ao fundo marinho
Cilindro de aço flutuante 

anexado ao fundo marinho
Sem contacto com 

fundo marinho
Plataforma ligada ao fundo do 
mar através de um conjunto de 

pernas em tensão

ipo de estruturaT Descrição físicaipo de estrutura Descrição física rofundidade adequadaP

Fácil fabrico; e

rofundidade adequada

xperiência adquirida 

antagens

Fácil fabrico; e

VVantagens

Competitividade depende dos fundos 

Limitações

Competitividade depende dos fundos 

Limitações

de aço

Base de cimento

Bomba de sucção

instalado por perfuração
Mono pilar de betão, 

Mono pilar Um pilar de sustentação

Estrutura de betão

pressionado no fundo marinho
Cilindro de aço com topo selado, 

Um pilar de sustentação

Base de cimento

Bomba de sucção

de aço

instalado por perfuração
Mono pilar de betão, 

Um pilar de sustentação

Estrutura de betão

pressionado no fundo marinho
Cilindro de aço com topo selado, 

Um pilar de sustentação

< 40 m

n.a.

10 – 30 m

10 – 40 m

em projetos anteriores

Barato; pouco ruído

Fácil instalação; fácil remoção

custo efetivo; menos ruído

< 40 m

Combinação de métodos comprovados; 

n.a.

Fácil fabrico; e10 – 30 m

10 – 40 m

em projetos anteriores

Barato; pouco ruído

Fácil instalação; fácil remoção

custo efetivo; menos ruído
Combinação de métodos comprovados; 

xperiência adquirida Fácil fabrico; e
marinhos e do peso das turbinas; ruído

fundo marinho

fundo marinho
Muito sensível às condições do 

esado para transporte

mais pesadas; requer preparação do 
o para turbinas xransporte compleT

P

Competitividade depende dos fundos 
marinhos e do peso das turbinas; ruído

fundo marinho

fundo marinho
Muito sensível às condições do 

esado para transporte

mais pesadas; requer preparação do 
o para turbinas 

Competitividade depende dos fundos 

ripod/quadropod

Flutuante

submersível

Spar buoy (Hywind)

Semi-

etJack

T Estrutura com 3/4 pilares

Sem contacto com fundo marinho

Cilindro de aço flutuante 
xado ao fundo marinho

submersível
ane
Cilindro de aço flutuante 

Estrutura de treliça

Spar buoy (Hywind)

ripod/quadropod Estrutura com 3/4 pilares

Sem contacto com fundo marinho

Cilindro de aço flutuante 
xado ao fundo marinho

rotótipo Blue H 

Cilindro de aço flutuante 

Estrutura de treliça

> 50 m

120 – 700 m

< 30 m

P

> 40 m

< 30 m

xplorar grandes potenciais

Águas profundas; menos aço

Águas muito profundas; menos aço

rotótipo Blue H 

Menos ruído; adequada para 

permite e
Adequada para águas profundas, 

> 50 m

120 – 700 m

> 40 m

Alta resistência

xplorar grandes potenciais

Águas profundas; menos aço

Águas muito profundas; menos aço

grandes turbinas
Adequada para águas profundas, 

Menos ruído; adequada para 
pesado para transporte

Custo; peso; estabilidade

Custo

Custo

abrico compleF
pesado para transporte

Custo; peso; estabilidade

o; xxo; abrico comple

submersível

TLP

Wind Float

Semi-
xado ao fundo marinho

pernas em tensão

fundo marinho

mar através de um conjunto de 
Plataforma ligada ao fundo do 

Sem contacto com 
ane
Cilindro de aço flutuante submersível

xado ao fundo marinho

pernas em tensão

fundo marinho

mar através de um conjunto de 
Plataforma ligada ao fundo do 

> 300 e < 1500 m

Sem contacto com 
> 50 m

Cilindro de aço flutuante 
testado a 113 m
rotótipo Blue H P Águas profundas; menos aço

Estabilidade; custo de manutenção baix

águas profundas; design e dimensões

> 300 e < 1500 m

Estabilidade estática e dinâmica; 
> 50 m

testado a 113 m
rotótipo Blue H Águas profundas; menos aço

o

águas profundas; design e dimensões

Estabilidade; custo de manutenção baix

Estabilidade estática e dinâmica; 

Custo

adiga dos tendões

Custo

Fadiga dos tendões

Tabela�7�–�Resumo�das�diferentes�estruturas�offshore.
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Falhas�no�funcionamento�dos�cabos�poderão�resultar�num�não�aproveitamento�da�produ-
ção�de�energia�de�uma�turbina�ou�mesmo�de�todo�um�parque�eólico.�Esta�questão�torna-
se�ainda�mais�problemática�à�medida�que�os�parques�eólicos�vão�sendo�instalados�cada
vez�mais�longe�da�costa.�Os�cabos�de�transmissão�representam�entre�8�a�10%�do�custo�do
projeto�do�parque�(custo�médio�de�565€/m).�Falhas�no�funcionamento�dos�cabos�e�a�sua
reparação�são�situações�que�representam�custos�avultados,�pelo�que�é�importante�que�os
cabos�estejam�bem�protegidos�e�em�bom�funcionamento.

São�várias�as�empresas�que�atualmente�estudam�e�propõem�so-
luções�para�um�melhor�desempenho�dos�cabos�e�diminuição�da
necessidade�de�manutenção.�Uma�das�empresas�com�mais�su-
cesso�nesta�área�é�a�ABB,�produzindo�um�dos�modelos�mais�uti-
lizados� no� sector,� o� modelo� XLPE� 3-Core� que� é� fortemente
revestido�e�constituído�por�fibra�ótica.�Também�o�modelo�HVDC
Light�tem�sido�utilizado�em�parques�eólicos�offshore,�sendo�um
modelo�com�isolamento�polimérico�muito�forte�e�robusto,�mas
também�flexível.�Este�modelo�permite�eliminar�distúrbios�na�rede
provocados�pelos�aerogeradores,�aceitar�várias�frequências�de
entrada�para�optimizar�a�potência�de�saída�das�turbinas,�apre-
sentando�conexão�assíncrona�à�rede�e�elevado�grau�de�confia-
bilidade.�Na�Figura�11�são�apresentados�estes�dois�modelos.

NAVIOS

Outra�questão�de�logística�que�condicionará�o�desenvolvimento�de�parques�offshore�são
os�navios.�Os�navios�utilizados�são�de�dois�tipos:�de�instalação/construção�e�de�suporte.�

Atualmente,�os�navios�utilizados�na�construção�de�parques�offshore�são�embarcações�flu-
tuantes�de�grandes�dimensões�e�navios�de�construção�do�tipo�jack-up�(Figura�12).�As�em-
barcações� flutuantes� são� normalmente� utilizadas� em� águas� mais� profundas.� As
embarcações�flutuantes�têm�algumas�vantagens,�tais�como�o�facto�de�possuírem�maiores
dimensões,�o�que�lhes�confere�uma�maior�capacidade�de�armazenamento.�Os�navios�de
construção�do�tipo�jack-up�dispõem�de�um�suporte�que�se�estende�até�ao�fundo�do�mar
(pilares)�e�permite�que�o�navio�suba.�São�plataformas�estáveis�que�não�são�afetadas�pela
agitação�marítima�ou�pelas�marés.�Os�navios�de�construção�jack-up�são�preferíveis�para
águas�de�menor�profundidade.

a b

Figura�11�–�Exemplos�de�cabos�utilizados�em�parques�eólicos
offshore:�(a)�XLPE-3core�e�(b)�HVDC�Light.�

Figura�12�–�Navios�utilizados�na�implementação�de�parques�eólicos�offshore:�embarcações�flutuantes��(esquerda)
e�navio�jack-up�(direita).
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Para�o�caso�particular�do�eólico�offshore,�os�navios�de�instalação�de�turbinas�eólicas�de-
verão�respeitar�algumas�características,�tais�como�um�sistema�de�jacking�forte�e�robusto
(pelo�menos�4000�MT�de�carga),�cerca�de�3000�m2�de�espaço�no�convés�e�reforçado
para�os�componentes�mais�pesados,�bem�como�um�guindaste�de�grande�porte�com�ca-
pacidade�de�pelo�menos�700�MT�e�amplo�poder�de�propulsão�e�de�posicionamento�dinâ-
mico.

Em�2007�as�empresas�Wärtsilä�e�INS�Ingenieurgesellschaft�GmbH�começaram�a�desen-
volver�uma�nova�geração�de�navios�de�instalação�de�parques�eólicos�offshore.�Na�Figura
13�estão�representados�dois�esquemas�dessa�embarcação.

Esta�nova�geração�de�navios�é�menos�dependente�das�condições�marítimas�e�atmosféricas
e�o�guindaste�está�adaptado�para�optimizar�a�construção�dos�parques,�o�que�representa
uma�melhoria�significativa�na�eficiência�dos�navios�face�à�tecnologia�atualmente�disponível.

Para�além�de�navios�de�construção/instalação,�também�os�navios�de�suporte�têm�um�papel
fundamental.�Os�navios�de�suporte�são�pequenos�navios�para�transporte�de�tripulação�e
equipamento�que�deverão�ser�capazes�de�atracar�de�forma�segura�junto�aos�aerogerado-
res�ou�às�plataformas�onde�os�mesmos�estão�colocados,�tanto�na�fase�de�construção�como
para�operações�de�manutenção.�Também�nesta�área�muitas�empresas�estão�a�apresentar
novos�projetos�de�barcos�de�suporte�equipados�com�OAS�(offshore�acess�system),�visando
melhorar�a�acessibilidade�aos�parques�e�aos�aerogeradores.

PORTOS

Os�portos�são�estruturas�essenciais�ao�desenvolvimento�da�indústria�energias�renováveis
offshore.�Estes�podem�tornar-se�um�ponto�de�constrangimento�da�cadeia�de�abastecimento
se�as�suas�características�não�estiverem�adaptadas�às�necessidades�da�indústria�offshore.
Portos�adaptados�às�necessidades�deste�sector�devem�cumprir�os�seguintes�requisitos:

•� Área� de� armazenamento� entre� 6� a� 26� ha;
•� Cais� com� comprimentos� entre� 150� a� 250� m;
•� Capacidade� do� cais� entre� 3� a� 6� Ton/m2;
•� Calado� de� pelo� menos� 6� m;
•� Armazéns� com� 1000� a� 1500� m2;
•� Acessos� para� camiões� de� transporte� especial;
•�Potencial�para�colocação�de�heliporto.

Atualmente,�a�atividade�portuária�mais�desenvolvida�no�contexto�da�eólica�offshore�en-
contra-se�localizada�no�Mar�do�Norte,�nomeadamente�na�Alemanha�e�Reino�Unido.

Figura�13�–�Novo�navio�jack-up�desenvolvido�pelas�empresas�Wärtsi�lä�e�INS�Ingenieurgesellschaft�GmbH�para
construção�de�parques�eólicos�offshore.
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REDES

A�integração�na�rede�elétrica�da�energia�produzida�nos�parques�eólicos�offshore�apre-
senta-se�como�um�novo�desafio,�implicando�custos�elevados�(novas�infraestruturas�e/ou
reforço�das�já�existentes)�e�o�desenvolvimento�de�novas�tecnologias,�tais�como�navios�de
instalação,�subestações�ou�cabos�de�transmissão.�No�entanto,�são�vários�os�projetos�que
visam�o�desenvolvimento�de�super-redes�de�recolha�e�transporte�de�energia�eólica�offshore.
Estas�super-redes�têm�como�funções�integrar�e�encaminhar�a�energia�produzida�nos�di-
versos�parques�eólicos�offshore,�contribuindo�para�o�cumprimento�das�metas�energéticas
e�para�melhorar�a�segurança�e�a�gestão�do�abastecimento�energético.�

Em�Março�de�2010,�dez�empresas�oriundas�de�várias�áreas�de�atividade�formaram�a
FOSG�–�Friends�Of�the�SuperGrid.�Esta�iniciativa�tem�por�objetivo�a�criação�de�políticas
para�a�construção�de�uma�super-rede�europeia�de�distribuição�de�energia.�A�super-rede
proposta�está�dividida�em�duas�zonas:�Mar�do�Norte�e�Mar�Mediterrâneo�junto�à�costa
ocidental�da�Itália�(Figura�14).�A�primeira�fase�desta�super-rede�consiste�numa�ligação
entre�os�vários�parques�eólicos�offshore�do�Reino�Unido,�da�Noruega�e�do�Continente�Eu-
ropeu�(através�da�Alemanha)�e�deverá�estar�em�funcionamento�até�2020�Error!�Reference
source�not�found..

O�desenvolvimento�do�projeto�de�uma�super-rede�europeia�é�crítico�para�a�Península�Ibé-
rica,�visto�que�a�interligação�com�França�(Pirenéus)�limita�neste�momento�a�utilização�da
capacidade�renovável�instalada�em�Portugal�e�Espanha�na�rede�europeia.�Apesar�do�au-
mento�de�capacidade�que�se�espera�que�ocorra�em�2014�(com�a�duplicação�da�capaci-
dade�de�1400MW�para�2800),�será�necessário�reforçar�a�ligação�à�europa�para�que�a
produção�a�partir�de�tecnologias�renováveis�offshore�possa�ser�integrada�na�rede�euro-
peia.

Figura�14�–�Projeto�de�uma�super-rede�de�parques�eólicos�offshore�na�Europa�(esquerda)�e�projeto�da�Fase
1�da�super-rede�em�2020�(direita)
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4LICENCIAMENTO

Para� instalação� de� dispositivos� de� energia� das
ondas�ou�eólica�offshore,�tratando-se�de�domínio
público�marítimo,�é�necessário� requerer�uma� li-
cença�de�instalação�e�utilização.�O�procedimento
de�licenciamento�mudou�recentemente�devido�ao
novo�Decreto-Lei�n.º�58/2005,�de�29�de�Dezembro
(Lei�da�Água),�que�transpôs�os�principais�aspectos
definidos�pela�Directiva-Quadro�da�Água�(Directiva
n.º� 2000/60/CE,� de� 23� de�Outubro),� estabele-
cendo�as�bases�para�um�novo�quadro�institucional
nacional,�baseado�no�conceito�de�gestão�das�ba-
cias�hidrográficas.

De�acordo�com�a�Directiva-Quadro�da�Água,�os
planos�de�bacia�hidrográfica�são�os�instrumentos
para�a�gestão�dos�recursos�hidrográficos,�até�ao�li-
mite�das�águas�costeiras�que�é�de�1�milha�náutica
(MN).�Os�principais�órgãos�responsáveis�por�ga-
rantir�a�aplicação�da�Lei�da�Água�são,�a�nível�na-
cional,� o� Instituto� da� Água� (INAG)� e,� a� nível
regional,�as�Administrações�da�Região�Hidrográ-
fica�(ARH).

Cinco�ARH�(Norte,�Centro,�Tejo,�Alentejo�e�Algarve)
entraram�em�vigor�em�Outubro�de�2008�(Figura
15),�sendo�estas�as�autoridades�locais�que�actual-
mente�têm�responsabilidades�no�planeamento,�li-
cenciamento,�monitorização�e�gestão�das�águas
dentro�dos�limites�regionais�da�sua�jurisdição�e�até
uma�Milha�Náutica�(MN)�de�distância�à�costa.�Para
além�de�1�MN,�em�águas�territoriais,�não�existe
uma�entidade�com�poder�de�licenciamento�no�do-
mínio�marítimo,� o� que� significa� que� o� procedi-
mento�de�licenciamento�não�é�claro�na�faixa�dos
50�a�80�m,�onde�se�prevê�a�instalação�de�futuros
parques�de�energia�renovável�offshore.

Figura�16�–�Áreas�definidas�pelo�programa�POEM�para�Portugal.�
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Relativamente�à�ordenação�do�espaço�marítimo�relativamente�aos�usos�e�atividades,
esta�é�regulada�pelo�POEM�–�Planeamento�e�Ordenamento�do�Espaço�e�Atividades�Ma-
rítimas�–�programa�aprovado�pelo�despacho�N.º�32277/2008�de�18�de�Dezembro.�As
zonas�de�intervenção�deste�programa�estão�identificadas�na�Figura�16,�correspondendo
à�ZEE�(Zona�Económica�Exclusiva)�Portuguesa.

ENERGIA�DAS�ONDAS�–�ZONA�PILOTO

O�Estado�Português�definiu�em�2008�uma�zona�piloto�para�a�produção�de�energia�das
ondas�numa�zona�piloto.�Essa�zona�piloto�foi�concessionada�em�2010,�por�um�período
de�45�anos�que�inclui�a�autorização�para�a�implantação�das�infraestruturas�e�ligação�à
rede�elétrica�pública,�à�empresa�Enondas,�uma�participada�da�REN�que�usa�a�marca
comercial�Ocean�Plug.

A�Zona�Piloto�Portuguesa�(ZP)�engloba�uma�área�de�cerca�de�320�km²�e�está�situada
perto�de�S.�Pedro�de�Moel,�entre�a�Figueira�da�Foz�e�a�Nazaré�.O�objetivo�fundamental
é�tornar-se�um�espaço�aberto,�na�costa�atlântica,�dedicado�ao�desenvolvimento�de�ener-
gias�marinhas,�com�especial�ênfase�na�energia�das�ondas�mas�que�também�poderá�in-
cluir�o�desenvolvimento�de�plataformas�de�eólicos�offshore.

As�competências�da�entidade�gestora�incluem�a:

•�Infraestruturação� da� Zona� Piloto,� de� modo� a� dotá-la� das� características
�necessárias�para�a�receção�de�promotores;

•�Licenciamento�da�instalação�de�protótipos�e�parques�de�energia�das�ondas
na�Zona�Piloto,�e�respetivas�alterações,�modificações�e�ampliações;

•�Promoção�e�acompanhamento�da�monitorização�das�atividades�de�instalação,
teste�e�operação�dos�dispositivos�acima�mencionados;

•�Promoção� da�manutenção� e� atualização� das� infraestruturas� comuns� (de
�ligação�à�rede,�náuticas,�de�vigilância�e�segurança)�na�Zona�Piloto;

•�Promoção� da� caracterização� geofísica� e� ambiental� e� garantia� de� acesso
�público�aos�dados;

•�Promoção� de� ações� de� divulgação� e� formação� de� técnicos� na� área� dos
�impactes�ambientais�e�socioeconómicos;�

•�Proposta�do�valor�da�tarifa�a�aplicar�aos
projetos�desenvolvidos.

Uma�das�vantagens�da�definição�da�zona�piloto�é
a� centralização�de� todo�o�processo�de� licencia-
mento�numa�única�entidade,�o�que�permitirá�sim-
plificar,�reduzindo�o�custo�e�o�tempo�necessário�à
realização�de�testes�à�escala�real�deste�tipo�de�tec-
nologias.�Outra�vantagem�face�a�outras�zonas�de
teste�na�europa�tem�a�ver�com�a�possibilidade�de
a�zona�piloto�poder�se�utilizada�também�na�fase
de�comercialização.

Figura�17�–�Zona�piloto�
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EÓLICO�OFFSHORE

No�caso�do�eólico�offshore,�foram�ainda�analisadas�outras�áreas�potências�de�teste�que
que�resultam�do�cruzamento�entre�o�potencial�eólico�e�as�restrições�impostas�pelo�licen-
ciamento.�Na�Figura�18�estão�representadas�as�áreas�de�interesse�para�o�desenvolvi-
mento�de�parques�eólicos�offshore�em�Portugal,�divididas�em�duas�áreas�de�interesse
de�acordo�com�a�tecnologia�a�utilizar�-�uma�primeira�fase,�em�águas�pouco�profundas,
com�a�utilização�de�tecnologia�fixa�ao�fundo�e�uma�segunda�fase,�em�águas�profundas,
com�recurso�a�tecnologias�flutuantes�ainda�em�fase�desenvolvimento�e/ou�demonstra-
ção.�Nas�zonas�referentes�à�primeira�fase�está�incluída�a�zona�piloto.

Figura�18�–�Áreas�de�implementação�de�parque�eólicos�offshore:�(a)�tecnologia�com�fundações�fixas�–�águas
pouco�profundas�e�(b)�tecnologia�flutuante�–�águas�profundas.�

a b
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5CADEIA�DE�VALOR

Devido�à�forte�concorrência�internacional�que�começa�a�existir�neste�sector,�é�importante
desenvolver�uma�estratégia�nacional�focada�em�nichos�de�mercado�concretos.�Devem
assim�identificar-se�as�áreas�da�cadeia�de�fornecimento�das�energias�offshore�com�maior
potencial�para�Portugal,�tendo�em�conta�o�valor�acrescentado�de�cada�fase�e�as�capa-
cidades�existentes�em�Portugal�face�às�dos�outros�países.�Em�paralelo�têm�se�ser�defini-
das�as�capacidades�nacionais�nos�sectores�identificados�e�a�concorrência�com�outros
países,�de�forma�a�desenvolver�uma�estratégia�que�permita�maximizar�a�exportação�de
bens�e�serviços.

Para�atingir�os�benefícios�do�desenvolvimento�das�energias�offshore,�a�cadeia�de�forne-
cimento�exigirá�a�estimulação�e�forte�compromisso�das�empresas�envolvidas�no�desen-
volvimento�da�tecnologia,�dos�promotores�dos�projectos,�das�entidades�financeiras�e
dos�fornecedores�de�serviços,�que�deverão�receber�um�apoio�político�que�garanta�con-
dições�favoráveis.

ENERGIA�DAS�ONDAS

A�distribuição�dos�custos�de�investimento�e�de�O&M�nas�diferentes�componentes�de�uma
central�de�energia�das�ondas�(Figura�19)�é�um�indicador�de�quais�as�áreas�da�cadeia
de�fornecimento�que�apresentam�um�maior�mercado�potencial.�Assim,�se�na�fase�de�in-
vestimento,�é�no�dispositivo�de�geração�e�componentes�eléctricos�que�está�a�maior�parte
do�valor,�já�na�fase�de�operação,�a�manutenção�(planeada�ou�não)�representa�mais�de
metade�do�valor.�

Figura�19�–�Estimativa�da�distribuição�do�custo�de�investimento�duma�central�de�100MW�de�energia�das
ondas�em�Portugal�nas�diferentes�fases�(esquerda)�e�estimativa�da�distribuição�dos�custos�de
O&M�feita�pelo�Carbon�Trust�em�2006�(direita).
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A�divulgação�do�custo�de�investimento�de�9�M€�do�parque�da�Aguçadoura�com�3�Pela-
mis�de�750�kW�sugere�que�um�custo�de�investimento�de�4�M€/MW�para�as�primeiras
centrais�pode�ser�considerado�para�estimativas�iniciais,�mas�o�custo�real�do�projecto
pode�ter�sido�muito�superior.�Um�relatório�recente�da�Ernst&Young�e�da�Black&Veatch
estima�custos�entre�7-9,5M€�para�os�projectos�na�etapa�inicial�de�pré-demostração,�di-
minuindo�progressivamente�nas�seguintes�etapas�até�3-3,5M€�nos�primeiros�projetos
comerciais.�Os�resultados�de�um�estudo�do�WavEC�indicam�uma�estimativa�dos�custos
para�uma�central�de�100�MW�de�energia�das�ondas�em�Portugal�à�volta�de�4,8M€/MW,
utilizando�uma�base�de�dados�extensa�dos�custos�existentes�e�estimados�para�cada�uma
das�componentes�do�projecto.

Os�custos�de�O&M�são�difíceis�de�estimar�nesta�fase�por�ainda�não�existirem�centrais
de�demonstração�a�funcionar�durante�períodos�longos.�Uma�estimativa�comum�no�sector
consiste�em�atribuir�custos�anuais�semelhantes�aos�da�eólica�offshore,�de�aproximada-
mente�3-4%�do�custo�de�investimento�inicial.�O�estudo�anterior�da�Ernst&Young�estima
custos�anuais�de�O&M�superiores�de�7,2�M€/MW�na�fase�actual�de�pré-demonstração,
decrescendo�até�2,4M€/MW�nos�primeiros�projectos�comerciais.

Um�aspecto�importante�consite�na�repartição�dos�custos�de�investimento�e�O&M�pelas
suas�diversas�componentes,�sobretudo�tendo�em�conta�a�cadeia�de�valor�do�sector.�A
Figura�20�indica�que�o�investimento�representa�cerca�de�70%�do�LCOE�e�que,�ao�longo
da�vida�do�projecto,�os�custos�de�O&M�constituem�entre�um�terço�a�um�quarto�deste
custo.

ENERGIA�EÓLICA�OFFSHORE

O�desenvolvimento�de�conhecimento�técnico�e�experimental�adquirido�pela�Europa�nos
sistemas�offshore�desde�a�instalação�do�Parque�Eólico�de�Vindeby�em�1991,�permitiu
reduzir�o�investimento�nestas�instalações�para�valores�30%�a�50%�superiores�a�instala-
ções�equivalentes�onshore.�Esta�diferença�deve-se�sobretudo�aos�custos�adicionais�de
fundações,�transporte,�instalação�e�manutenção.�No�entanto,�o�investimento�adicional
é�recuperado�na�maioria�das�aplicações�de�tecnologia�eólica�offshore,�em�idêntico�pe-
ríodo,�devido�ao�facto�de�o�recurso�offshore�ser�mais�elevado.�A�diferença�da�energia
produzida�por�um�parque�eólico�offshore�face�a�um�localizado�em�terra,�com�as�mesmas
características,�pode�corresponder�a�um�aumento�de�produção�energética�entre�20�e
40%.

Figura�20�–�Distribuição�do�LCOE�da�energia�das�ondas� (esquerda)�e� correntes� (direita)�nas�diferentes
�componentes.
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Atualmente,�a�tecnologia�onshore�apresenta�valores�de�investimento�total�por�MW�ins-
talado�de�1�a�2�M€,�com�custos�de�O&M�de�10�a�12�€/MWh�e�custo�equiparado�da
eletricidade�(LCOE)�entre�os�50�e�os�90�€/MWh.�A�turbina�eólica�corresponde�a�cerca
de�70-80%�do�investimento�total.�Os�custos�estimados�para�a�energia�eólica�offshore
variam�de�acordo�com�o�projeto�a�desenvolver�e�apresentam�valores�na�ordem�dos�2�a
3�M€�por�MW�instalado�e�os�custos�de�O&M�variam�entre�15�e�33�€/MWh,�com�custo
equiparado�de�eletricidade�entre�os�75�e�os�90�€/MWh.�Neste�caso,�a�turbina�corres-
ponde�apenas�a�40-50%�do�investimento�total.

A�Figura�21�apresenta�a�distribuição�do�investimento�total�em�sistemas�de�offshore�em
águas�pouco�profundas�e�em�sistemas�onshore.�Para�o�desenvolvimento�de�parques
offshore�em�águas�profundas�estes�valores�podem�aumentar�até�30%�do�custo�total,�de-
pendendo�do�afastamento�à�costa�e�da�batimetria�do�local�de�instalação.�A�estrutura
de�custos�é�semelhante,�à�parte�dos�custos�de�fundação,�integração�na�rede�e�manu-
tenção�que�são�muito�superiores�no�offshore,�ainda�que�de�pouca�profundidade,�em
relação�ao�onshore.

CADEIA�DE�VALOR�EXISTENTE�EM�PORTUGAL

INFRA-ESTRUTURAS�DE�TESTE�E�DEMONSTRAÇÃO

A�disponibilização�de�zonas�de�testes�é�crucial�não�só�para�o�desenvolvimento�tecnoló-
gico�e�a�prova�de�conceito,�mas�também�para�atrair�projetos�de�I+D,�tecnólogos,�fabri-
cantes�de�tecnologia�e�componentes�e�empresas�fornecedoras�de�serviços�offshore�nesta
fase�inicial�de�mercado�que�permita�desenvolver�capacidades�e�atingir�uma�vantagem
competitiva�frente�a�outros�países.

A�maioria�de�países�do�arco�atlântico�tem�por�isso�desenvolvido�centros�de�teste�no�mar
para�esse�efeito.�A�seguinte�figura�monstra�as�diversas�zonas�existentes�e�em�fase�de
desenvolvimento�na�Europa.�Atualmente�existem�2�zonas�de�teste�de�protótipos�à�escala,
uma�em�Dinamarca�e�outra�na�Irlanda,�e�3�zonas�de�teste�de�protótipos�a�escala�real,
uma�na�Escócia�(EMEC)�e�duas�na�Noruega.�O�ano�passado�entrou�também�em�fun-
cionamento�a�primeira�zona�para�projetos�pré-comerciais,�o�Wave�Hub�(Inglaterra)�com
uma�capacidade�de�20MW.�Existem�no�mínimo�4�outras�zonas�de�teste�e�demonstração
que�podem�entrar�em�funcionamento�entre�2011�e�2013:�o�BIMEP�(Espanha),�o�SEMREV
(França),�o�MAYO�(Irlanda),�para�além�da�Zona�Piloto�em�Portugal.�

Figura�21�-�Custos�totais�da�energia�eólica�offshore�para�águas�pouco�profundas�(esquerda)�e�custos�da
�energia�eólica�onshore�(direita)
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Para�além�destas�zonas�também�existem�infraestruturas�para�o�teste�de�componentes,
como�é�o�caso�da�Central�de�Pico�(Açores,�Portugal)�ou�a�Central�de�Limpet�(Escócia,
Reino�Unido),�para�o�teste�de�turbinas�e�outros�equipamentos�de�centrais�de�coluna�de
água�oscilante.

INFRA-ESTRUTURA�ELECTRICA�E�INTEGRAÇÃO�NA�REDE

Uma�das�condições�favoráveis�para�o�desenvolvimento�da�energia�das�ondas�em�Por-
tugal�é�a�existência�de�pontos�de�ligação�à�rede�elétrica�junto�à�costa.�Em�particular,
quer�no�caso�da�Aguçadoura,�quer�no�caso�da�Zona�Piloto,�existem�ligações�à�rede�de
transmissão.

CAPACIDADES�DOS�PORTOS�E�ESTALEIROS

A�construção�de�equipamentos�é�normalmente�realizada�pela�indústria�metalomecânica
que�pode�estar�situada�no�interior,�sendo�que�estes�são�depois�transportados�por�via
terrestre�(rodoviária�ou�ferroviária)�até�os�estaleiros�e/ou�portos�onde�são�montados.�A
construção�também�pode�ser�realizada�junto�a�costa�no�próprio�estaleiro�onde�é�feita�a
montagem�ou�noutro�estaleiro,�sendo�depois�os�componentes�transportados�por�mar.�A
construção�não�constitui�normalmente�uma�fase�crítica�da�cadeia�de�valor,�mas�a�mon-
tagem�pode�ser�um�constrangimento�muito�importante,�sobretudo�devido�as�dimensões
dos�dispositivos�e�o�número�de�estaleiros�e�portos�que�cumprem�as�condições�necessá-
rias�para�o�efeito.�Veja-se�o�caso�do�WindFloat,�cuja�estrutura�do�tripé�foi�fabricada�na
zona�de�Aveiro,�a�montagem�com�a�turbina�feita�no�Porto�de�Setúbal�e�a�instalação�final
na�Aguçadoura.�

Em�Portugal�algum�dos�parâmetros�mais�importantes�a�considerar�serão�as�dimensões
da�doca�seca�para�montar�os�dispositivos,�a�capacidade�de�elevação�e�a�distância�até
o�parque�de�ondas.�A�Associação�das�Industrias�Navais�dispõe�de�informação�detalhada
de�vários�associados�nas�diferentes�áreas:17�estaleiros,�2�sociedades�classificadoras,�1
operador�marítimo;�6�centros�de�I+D;3�empresas�de�engenharia�naval;�7�fornecedores
de�serviços.

Figura�22.�Infraestruturas�de�teste�e�demonstração�comercial�existentes�e�previstas�para�energia�das�ondas
na�Europa
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Portugal�conta�atualmente�com�7�terminais�portuários:�Viana�do�Castelo,�Leixões,�Aveiro,
Figueira�da�Foz,�Lisboa,�Setúbal�e�Sines.�Tendo�em�conta�a�adequabilidade�dos�portos
e�estaleiros�em�cumprimento�dos�requisitos�necessários�para�o�transporte�e�apoio�dos
componentes�relacionados�com�a�tecnologia�offshore,�verifica-se�que�os�7�terminais
portugueses�apresentam�condições�suscetíveis�para�o�desenvolvimento�de�parques�offh-
sore.

O�porto�de�Viana�do�Castelo�é�um�dos�mais�importantes�em�Portugal.�Este�porto�sofreu
alterações�em�2007�de�forma�a�suportar�a�instalação�de�uma�fábrica�de�pás�de�rotor�e
outra�de�torres�de�betão�nas�instalações�portuárias,�o�que�surgiu�na�sequência�do�con-
curso�de�atribuição�de�potência�eólica�ganho�pelo�consórcio�ENEOP�(Eólicas�de�Portu-
gal).� Para� além� das� questões� técnicas,� uma� das� contrapartidas� do� concurso� foi� o
desenvolvimento�de�um�cluster�industrial�para�a�energia�eólica�em�Portugal.

EMBARCAÇÕES�NA�INSTALAÇÃO�E�O&M

No�caso�da�energia�das�ondas,�a�maioria�dos�dispositivos�a�ser�desenvolvidos�são�de
carácter�flutuante�e�apresentam�algumas�vantagens�na�instalação�dos�dispositivos�frente
a�outros�dispositivos�com�fundações�fixas�no�fundo�marinho�como�a�eólica�offshore�fixa,
sendo�possível�a�sua�instalação�com�embarcações�mais�convencionais�como�os�rebo-
cadores�(caso�do�WindFloat).�

Para�a�instalação�dos�dispositivos�e�componentes�como�os�cabos�elétricos�e�alguns�dis-
positivos�fixos�ao�fundo,�são�necessárias�embarcações�offshore�específicas�com�elevados
custos.�O�grande�incremento�na�procura�destas�embarcações�para�eólica�offshore�tem
levado�as�empresas�construtoras�de�navios�à�fabricação�de�novas�unidades�para�cobrir
a�procura.�

Na�fase�de�operação�e�manutenção�dos�parques�também�serão�precisas�embarcações
e�equipamentos�especiais�para�trabalhar�no�mar�ou�rebocar�os�dispositivos�para�a�costa.

MÃO-DE-OBRA�ESPECIALIZADA

Em�todas�as�fases�será�crítica�a�disposição�de�mão-de-obra�muito�especializada�com
experiencia�no�offshore,�frequente�nos�países�do�norte�da�Europa�por�via�da�existência
de�um�sector�de�exploração�de�Oil�&�Gas,�mas�quase�inexistente�em�Portugal.�Contudo,
existem�competências�reconhecidas�quer�ao�nível�da�engenharia�(naval,�construção�civil,
eletromecânica),�quer�na�conceção,�produção,�montagem�e�manutenção.
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OPORTUNIDADES�E�DESAFIOS�EM�PORTUGAL

Na�Tabela�8�apresenta-se�uma�síntese�das�vantagens�e�desvantagens/barreiras�mais
relevantes�ao�desenvolvimento�do�aproveitamento�dos�recursos�offshore�ao�largo�da
costa�portuguesa�na�ótica�da�cadeia�de�valor.

Vantagens

 Existência de áreas com potencial eólico offshore e ondas

 Vantagens nas ligações elétricas devido à proximidade dos grandes centros 
 urbanos e industriais das áreas com maior recurso offshore;

 A sociedade civil, incluindo organizações ambientais, apoia o desenvolvimento 
 de energias renováveis

 Possibilidade de usar os parques offshore para outras aplicações, como por 
 exemplo vigilância costeira ou aquacultura

 Os valores a investir são de grande relevância, o que tornará possível o 
 desenvolvimento de um cluster de indústrias de energia eólica offshore;

 Permite tirar partido das instalações navais existentes ao longo da costa e das 
 respetivas competências

 Existe uma potencial sinergia com o recente envolvimento da maior empresa do 
 sector energético em Portugal (GALP) na exploração e produção de Oil & Gas em 
 particular em poços offshore, o que permitirá acelerar o desenvolvimento de 
 competências.

Desvantagens/Barreiras

 A área disponível para turbinas fixas ao fundo (turbinas offshore atualmente 
 comercializadas) é muito menor do que a área designada para a tecnologia 
 eólica flutuante ou de ondas;

 A distância à costa da implementação dos parques offshore varia 
 entre 3 a 13 km, pelo que algumas turbinas serão visíveis da costa;

 As energias renováveis são atualmente percecionadas como “caras”

 Expectável alguma interferência com a pesca e outras atividades marítimas;

 Grande investimento necessário;

 Não existe legislação em vigor para regulamentar o licenciamento e instalação 
 e operação de parques eólicos offshore, incluindo tarifa;

 Os estudos de recurso existentes não têm precisão suficiente para determinar 
 as áreas de recurso mais favoráveis;
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Tabela�8�–�Análise�das�vantagens�e�desvantagens�da�energia�eólica�offshore.
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6POTENCIAL�ECONÓMICO�PARA�PORTUGAL

De�forma�a�calcular�o�valor�acrescentado�a�nível�nacional�do�investimento�nas�energias
�renováveis�offshore,�torna-se�necessário�considerar�a�trasnferência�de�recursos�de�outros
sectores�da�economia�para�este�novo�sector.�Assim,�o�benefício�económico�nacional�das
vendas�no�mercado�doméstico�pode�ser�praticamente�nulo�se�o�valor�acrescentado�que
gera�a�nova�indústria�for�igual�ao�da�indústria�substituída.�Contudo,�como�o�potencial�de
inovação�é�maior,�pelo�facto�destas�tencologias�estarem�ainda�em�desenvolvimento,�o
�potencial�de�gerar�mais�valor�acrescentado�é�também�maior.

PRINCIPAIS�ESTUDOS�EUROPEUS

Existem�várias�publicações�sobre�o�impacto�macroeconómico�das�energias�renováveis�e�da
eólica� (incluindo�a�offshore)� em�particular,� nas� economias� nacionais� e� europeias.�Na
�energia�das�ondas,�os�impactos�são�normalmente�estimados�com�base�nos�resultados�da
eólica�offshore,�devido�à�semelhança�tecnológica.

O�projeto�Europeu�EmployRES�avaliou�o�impacto�macroeconómico�das�renováveis�no�PIB
e�no�emprego�na�Europa�para�atingir�os�objetivos�de�2020.�Em�concreto,�o�estudo�estima
um�efeito�positivo�bruto�de�410.000�postos�de�trabalho�e�um�aumento�do�PIB�europeu�de
0.24%�se�se�atingir�a�meta�de�20%�de�renováveis�em�2020.�Na�energia�das�ondas,�o�road-
map�Escocês�desenvolvido�pelo�grupo�FREDS�em�2009�estima�um�investimento�de�2,4Bn£
para�atingir�1000MW�em�2020,�criando�5.000�postos�de�trabalho�diretos.�O�roadmap
�europeu�da�EU-OEA�prevê�um�investimento�necessário�de�8,5M€�para�atingir�3.6GW�de
energias�oceânicas�(ondas,�correntes�e�gradiente�salino),�o�qual�geraria�à�volta�de�40.000
postos� de� trabalho.� Finalmente,� um� estudo� de� 2010� da� RenewableUK� estima� que� as
�energias�marinhas�(ondas�e�correntes)�poderão�gerar�800M£�de�retorno�anual�em�2035,
empregando�diretamente�a�19.500�pessoas.

PRINCIPAIS�ESTUDOS�EM�PORTUGAL

Em�Portugal,�a�APREN�e�a�Deloitte�publicaram�em�2009�o�Estudo�do�Impacto�Económico
das�Renováveis�em�Portugal�apresentando�como�resultados�principais�que�em�2008,�o
�sector�eólico�onshore�contribuiu�com�640�M€�para�o�PIB�nacional,�prevendo-se�ainda�que
a�contribuição�seria�de�1750�M€�em�2015.�Em�2008�o�número�de�postos�de�trabalho�foi
estimado�em�cerca�de�2200�(semelhantes�ao�estimado�pela�EWEA�(EWEA�2009))�estando
previstos�5850�em�2015.�Não�obstante,�estes�resultados�não�podem�ser�generalizados�e
dependem�não�só�do�tipo�de�tecnologia�mas�das�atividades�e�capacidades�nacionais�para
o� desenvolvimento� da� tecnologia� (i.e.,� a� dependência� da� tecnologia� e� dos� serviços
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�estrangeiros�tem�um�impacte�negativo�na�economia).�Portanto,�é�de�vital�importância�a
antecipação�ao�desenvolvimento�tecnológico�para�adquirir�vantagem�competitiva�face
a�outros�países�de�forma�a�obter�um�impacto�macroeconómico�muito�positivo.

ESTIMATIVAS�DE�MERCADO

Como�observado�na�secção�IMPACTO�DA�GERAÇÃO�DE�ENERGIA�DAS�ONDAS�EM
PORTUGAL,� o� investimento� em� tecnologias� renováveis� offshore� contribuirá� para� a
�redução�do�consumo�de�energia�primária,�com�impaco�directo�na�reduçã�da�depen-
dência�energética,�nas�importações�de�combustíveis�fósseis�(e�balança�de�pagamentos
nacional),�e�ainda�das�emissões�de�CO2.�Contudo,�o�grande�benefício�económico�das
energias�offshore�será�o�valor�acrescentado�gerado�pela�exportação�de�bens�e�serviços
no�mercado�exterior�e�este�deve�ser�o�objectivo�principal�da�estratégia�nacional.

Por�conseguinte,�o�mercado�nacional�deve�servir�para,�além�de�fornecer�energia,�criar
as�condições�necessárias�para�desenvolver�capacidades�nacionais�visando�a�exportação
de�bens�e�serviços.�Atingir�200�MW�de�energias�offshore�em�2020/2030�pode�requerer
um�investimento�acumulado�de�900�M€�entre�2013�e�2030�em�projectos�nacionais,
�dependendo�da�evolução�dos�custos�de�investimento�da�tecnologia(1) .�O�investimento
total�para�atingir�3,5�GW�até�2050�estima-se�em�cerca�de�9�mil�M€.

A�nível�europeu,�o�investimento�acumulado�previsto�pela�EU-OEA�nas�energias�oceâni-
cas�até�2050�é�de�450�mil�M€,�dos�quais�cerca�de�320�mil�M€�corresponderiam�à
�energia�das�ondas�(aproximadamente�duas�vezes�o�PIB�de�Portugal),�representando�um
mercado�potencial�muito�interessante.

A�Figura�23�apresenta�a�estimativa�do�investimento�em�novos�projectos�e�actividades
de�O&M�anuais�para�parques�de�energia�offshore�em�Portugal�e�na�Europa,�de�forma
a�atingir�as�metas�de,�respectivamente,�3,5�e�80�GW�em�2050.

Embora�sendo�um�sector�de�capital�intensivo,�a�operação�e�manutenção�dos�parques
poderá�tornar-se�no�futuro�num�mercado�muito�interessante�para�as�empresas�portu-
guesas.�Os�parques�em�funcionamento,�no�caso�de�se�atingir�3,5�GW�em�Portugal�em
2050,�precisarão�de�serviços�de�O&M�anuais�na�ordem�dos�240�M€,�acumulando�5
mil�M€�entre�2013�e�2050.�A�nível�Europeu,�no�caso�de�se�atingir�80�GW�em�2050,�um

Figura�23�–�Estimativa�do�investimento�em�novos�projectos�e�actividades�de�O&M�anuais�para�parques�de�energia�offshore
em�Portugal�(esquerda)�e�na�Europa�(direita)�para�atingir�3.5�GW�instalados�em�Portugal�e�80�GW�a�nível�Eu-
ropeu,�em�2050.

(1)� Neste�caso,�são�assumidos�os�custos�das�primeiras�centrais�comerciais�no�mundo�em�2014�de�4,8M€/MW�e�uma�taxa�de
aprendizagem�de�9%�semelhante�à�eólica.
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objectivo�mais�conservador�que�o�anunciado�pela�EU-OEA(2)�,�o�mercado�em�serviços
de�O&M�poderia�representar�10�mil�M€�anuais�(correspondendo�a�200�mil�M€�acumu-
lados�entre�2013�e�2050).

Entre�2030�e�2050,�o�mercado�da�energia�das�ondas�na�Europa�poderia�mobilizar�20
mil�M€�anuais,�somando�o�investimento�em�novas�centrais�e�as�despesas�em�O&M�das
centrais�existentes�(�e�que�equivale�a�12,5%�do�PIB�de�Portugal�em�2010)�e�empregando
200�mil�pessoas�na�Europa(3) .

ESTIMATIVAS�DE�CUSTOS�DE�PRODUÇÃO

Com�base�na�informação�fornecida�pelo�estudo�da�Carbon�Trust�(2011)�e�pela�EDP�no
âmbito�dos�trabalhos�de�modelação�para�a�DGEG�(2011)�foram�obtidos�as�seguintes
curvas�de�evolução�dos�custos�de�produção�de�eletricidade�para�os�dois�tipos�de�tecno-
logias�consideradas.�Para�a�sua�definição�foram�considerados�os�seguintes�elementos
de�caracterização:�fator�de�carga�(em�%);�investimento�(em�€/kW);�custos�de�operação
e�manutenção�(em�€/kW).�Os�custos�foram�calculados�para�três�hipóteses�de�taxa�de
atualização�(8%,�10%�e�15%).

Os�resultados�são�apresentados�na�Figura�24.�Enquanto�para�a�energia�eólica�offshore
não�se�prevê�uma�redução�significativa�dos�custos,�no�caso�da�energia�das�ondas,�é�es-
perado�que�haja�um�decréscimo�significativo�dos�custos�de�produção�para�que�se�apro-
ximem�dos�custos�estimados�para�o�eólico�offshore,�sendo�ainda�assim�mais�elevados
para�o�período�considerado�(2020-2050).�

Figura�24�–�Hipóteses�de�evolução�do�custo�de�produção�com�base�em�energia
eólica�offshore�e�energia�das�ondas�para�o�período�2020�-�2050

(2)� Neste�caso,�são�assumidos�os�custos�das�primeiras�centrais�comerciais�no�mundo�em�2014�de�4,8M€/MW�e�uma�taxa
de�aprendizagem�de�9%�semelhante�à�eólica.

(3)�A�EU-OEA�estima�188�GW�para�as�energias�marinhas�no�seu�roadmap,�dos�quais�cerca�de�135�GW�seriam�para�a
energia�das�ondas.�
É�estimado�que�o�sector�das�ondas,�similarmente�ao�eólico�offshore,�pode�criar�6�postos�de�trabalho�directos�e�4�indirec-
tos�por�cada�milhão�de�euros.
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7FINANCIAMENTO

O�desenvolvimento�de�energias�offshore�em�Portugal�envolve�custos�e�riscos�de�desen-
volvimento�muito�elevados�decorrentes�das�operações�no�mar,�da�agressividade�do�meio
e�da�dimensão�que�os�dispositivos�requerem.�Por�isso,�o�desenvolvimento�deste�tipo�de
tecnologias�necessita�de�apoio�financeiro,�não�só�no�apoio�à�I&D,�como�de�cofinancia-
mento�público-privado�dos�projetos�de�demonstração,�e�ainda�de�tarifa�bonificadas�à
produção�de�energia.

FINANCIAMENTO�DE�PROJECTOS�OFFHSORE�NA�EUROPA

Olhando�a�despesa�pública�em�I&D�para�o�caso�de�sucesso�da�eólica�onshore�na�Di-
namarca�e�mais�recentemente�o�sucesso�do�Reino�Unido�no�eólico�offshore,�vemos�que
o�apoio�público�em�I&D�entre�1980�e�2000�foi�semelhante�em�ambos�os�países.�Ambos
países�começarem�a�apoiar�o�desenvolvimento�da�energia�eólica�no�final�da�década
dos�70�e�inicio�dos�80.�No�entanto,�a�Dinamarca�apoiou�os�primeiros�projetos�comer-
ciais�mediante�o�seu�cofinanciamento�na�década�dos�80,�o�que�lhe�permitiu�desenvolver
a�tecnologia�e�atingir�uma�vantagem�competitiva�face�a�outros�países.�Na�década�de
90,�o�Reino�Unido�deixou�de�apoio�estes�projetos,�enquanto�na�Dinamarca�o�apoio�se
manteve�mais�constante�ao�longo�dos�anos.

O�apoio�a�eólica�na�Dinamarca�começou�com�a�implementação�duma�medida�de�apoio
ao�investimento�dos�projetos�eólicos�que�começou�com�um�apoio�do�30%�e�decrescendo
a�20%,�15%�e�10%.�O�financiamento�público�só�era�garantido�depois�de�ser�testado�e
aprovado�pelo�“Risø�Test�Station”,�o�que�estimulou�a�qualidade�nesta�fase�de�inovação.�

Este�apoio�ao�financiamento�foi�seguido�depois�por�incentivos�a�produção�de�eletrici-
dade.�No�entanto,�este�apoio�ao�financiamento�representou�uma�pequena�quantidade

Figura�25.�Financiamento�público�anual�da�I&D�no�Reino�Unido�(azul)�e�na
Dinamarca�(vermelho).
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-�32M€�entre�1980�e�1990�-�face�ao�Valor�Acrescentado�Bruto�anual�que�ronda�os�1200
M€�que�gera�a�indústria�eólica�na�Dinamarca.�

Estas�práticas�foram�identificadas�como�a�chave�para�o�sucesso�da�Dinamarca�na�eólica
onshore�e�têm�sido�adotadas�pelo�Reino�Unido�nos�últimos�anos�para�o�desenvolvimento
das�energias�offshore,�o�que�tem�permitido�ao�Reino�Unido�liderar�o�sector�até�hoje.
Em�particular,�o�Reino�Unido�tem�criado�mecanismos�de�apoio�específicos�para�as�ener-
gias�marinhas�nas�diversas�fases�de�desenvolvimento�tecnológico�desde�a�fase�inicial
de�I&D,�passando�pela�fase�de�demonstração�de�conceito,�a�fase�pré-comercial�e�final-
mente�a�fase�comercial.�A�Figura�26�mostra�que�em�ambos�os�países�o�apoio�é�em
geral�feito�sob�a�forma�de�apoio�direto�ao�I&D�e�apoio�à�produção,�através�de�tarifas.

FINANCIAMENTO�DE�I&D�EM�PORTUGAL

Ao�nível�de�I&D,�existe�em�Portugal�um�conhecimento�científico�importante,�reconhecido
a�nível�mundial,�em�particular�na�energia�das�ondas�fruto�dos�projetos�de�investigação
que�têm�sido�desenvolvidos�nas�últimas�três�décadas�e�dos�pilotos�pioneiros�que�já�foram
implementados.�Em�particular,�a�atividade�de�I&D�começou�nos�anos�80,�com�o�desen-
volvimento�dos�primeiros�trabalhos�em�energia�das�ondas.�Na�década�dos�90,�os�tra-
balhos�continuarem�sobretudo�no�âmbito�do�desenvolvimento�do�primeiro�projeto�de
demonstração,�a�central�de�Pico.�No�entanto,�só�em�meados�da�primeira�década�de
2000,�existiu�um�maior�envolvimento�de�entidades�portuguesas�neste�sector,�sobretudo
a�nível�de�projetos�Europeus.�Nesta�altura�começarem�a�aparecer�o�envolvimento�de
empresas�portuguesas�em�projetos�de�I&D,�consultoria�e�no�desenvolvimento�de�projetos
de�demonstração.�Contudo,�a�partir�de�2010,�devido�às�restrições�financeiras�em�Por-
tugal�que�atingiram�as�atividades�de�I&D,�tem�havido�uma�contração�do�investimento
nesta�área,�ao�contrário�do�que�ocorre�noutros�países,�em�especial�Reino�Unido.�

Em�Portugal,�o�financiamento�nacional�a�projetos�de�I&D�nas�energias�renováveis�offs-
hore�tem�sido�muito�inferior�ao�de�outros�países�–�estima-se�que�entre�200�a�400�mil
euros�anuais�entre�1990�e�2000(4) e�entre�um�a�dois�milhões�anuais�entre�2000�e�2010
-�sendo�a�maior�fonte�de�financiamento�os�projetos�Europeus.�Para�além�disso,�não
existe�uma�linha�específica�de�financiamento�para�este�tipo�de�tecnologias,�tendo-se
que�competir�com�os�outros�âmbitos�científicos�para�obter�financiamento.

Figura�26.�Apoio�a�indústria�eólica�na�Dinamarca�(esquerda)�e�no�Reino�Unido�(direita)�sob�forma
de�3�mecanismos:�financiamento�da�I+D,�subvenções�de�capital�em�projetos�e�incentivos
na�produção�(tarifas�e�certificados).

(4)� Assume-se�aqui�que�um�projeto�tem�em�média�um�financiamento�de�200k€�(limite�dos�projetos�de�I&D�da�FCT�e�média
dos�financiamento�europeu�associado�a�cada�projeto�entre�as�entidades�envolvidas�neste�estudo).
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Figura�27.�Evolução�do�número�de�projetos�em�Portugal�na�energia�das�ondas�entre�1981�e�2010(5) .

FINANCIAMENTO�DE�PROJECTOS�DE�DEMONSTRAÇÃO�(INVESTIMENTO)

No�caso�de�Portugal,�existiram�dois�fundos�que�têm�apoiado�este�tipo�de�projetos,�o
Fundo�de�Apoio�a�Inovação�(FAI)�e�o�QREN.�Em�particular,�estes�programas�suportaram
vários�dos�projetos�de�demonstração�que�aparecem�na�Figura�27�com�um�financiamento
público�total�da�ordem�de�uma�dezena�de�milhões�de�Euros.�

A�partir�de�2014,�haverá�um�novo�quadro�de�apoio�comunitário�para�Portugal.�Dada�a
importância�que�o�desenvolvimento�de�um�cluster�do�mar�(entendido�como�um�sector
económico�que�agrega�industrias�relacionadas�com�o�mar),�seria�importante�que�neste
novo�quadro�houvesse�uma�linha�específica�para�o�sector�das�energias�renováveis�offs-
hore�e�que�esse�financiamento�fosse�seletivo�para�promover�os�projetos�com�maior�po-
tencial,� de� acordo� com� critérios� predefinidos� por� organismos� ou� agências� com
competência�de�avaliação�técnica�e�sobretudo�que�houvesse�uma�garantia�de�continui-
dade�de�financiamento,�seguindo�as�boas�práticas�observadas�para�a�Dinamarca�e�mais
recentemente�Reino�Unido.

Subsidiação�ao�investimento

Com�base�na�metodologia�de�modelação�anteriormente�apresentada,�apresentamos
na�Figura�28�uma�estimativa�do�valor�do�subsídio�necessário�para�viabilizar�estas�tec-
nologias.�

No�caso�da�energia�eólica�offshore,�é�estimada�uma�incorporação�acima�dos�500�€/kW
em�2020�(cerca�de�30%�do�valor�do�investimento),�baixando�fortemente�para�desapa-
recer�depois�de�2045.�

Para�a�energia�das�ondas�o�nível�de�subsídio�ao�investimento�requerido�é�muito�superior,
atingindo�75%�do�investimento�em�2020�(cerca�de�2800�€/kW),�e�baixando�para�30%
do�valor�do�investimento�em�2050�(cerca�de�700�€/kW).�Assim,�sem�uma�maior�redução
dos�custos�deste�tipo�de�tecnologia,�não�é�de�esperar�a�implementação�de�projetos�co-
mercial�neste�domínio�no�período�em�análise.

(5)� Assume-se�aqui�que�um�projeto�tem�em�média�um�financiamento�de�200k€�(limite�dos�projetos�de�I&D�da�FCT�e�média
dos�financiamento�europeu�associado�a�cada�projeto�entre�as�entidades�envolvidas�neste�estudo).
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Figura�28�–�Evolução�do�custo�de�investimento�com�base�em�energia�eólica�offshore�e�energia�das�ondas�e
nível�subsídio�ao�investimento�requerido�para�o�período�2020�-�2050

INCENTIVOS�DE�MERCADO

Existem�vários�mecanismos�para�incentivar�a�introdução�no�mercado�de�novas�tecnolo-
gias�para�a�geração�de�energia�elétrica,�sendo�os�mais�frequentes�as�tarifas�remunera-
tórias�fixas,�designadas�por�feed-in-tariffs�(FIT).�A�feed-in-tariff�representa�uma�taxa�paga
ao�produtor�da�energia�por�kWh,�a�um�preço�que�seja�suficiente�para�tornar�lucrativo�a
o�investimento�efetuado�nesse�tipo�de�energias.�Esta�forma�de�incentivo�aplicado,�em
vários�países�europeus,�tem�constituído�um�mecanismo�de�sucesso�no�estímulo�ao�in-
vestimento�em�tecnologias�de�energia�renovável.�

Não�obstante,�alguns�países�utilizam�sistemas�genericamente�conhecidos�por�certificados
verdes�(Green�Certificates)�onde�são�emitidos�certificados�para�a�produção�de�energia
renovável�com�um�determinado�valor�monetário,�que�podem�ser�transacionados�em
mercados�entre�diferentes�entidades.�São�o�mecanismo�de�incentivo�mais�comum�nos
EUA�e�no�Reino�Unido,�onde�se�designam�especificamente�por�Renewable�Obligation
Certificates.�No�caso�da�energia�das�ondas�na�Escócia,�o�valor�dos�certificados�é�de�5
ROCs�por�MWh,�o�que�juntamente�com�o�sistema�de�financiamento�público�de�apoio
ao�investimento,�tem�atraído�muitos�projetos�nesta�área.�Contudo,�o�Reino�Unido�anun-
ciou�o�abandono�dos�ROCs�em�2017e�a�evolução�do�sistema�de�incentivos�para�as�FITs.�

Outros�países�apresentam�outros�esquemas�de�financiamento,�como�no�caso�da�Dina-
marca,�que�utiliza�um�prémio�(Premium)�que�se�adiciona�ao�preço�de�venda�da�eletri-
cidade,�ou�dos�Estados�Unidos�com�um�sistema�de�crédito�fiscal.

Feed-In-tariff

Em�Portugal�as�feed-in-tariffs�foram�introduzidas�pelo�Decreto-Lei�168/1999,�de�18�de
Maio,�mediante�a�aplicação�de�uma�fórmula�para�o�cálculo�da�tarifa�de�remuneração
dos�produtores�que�usam�fontes�de�energia�renováveis�(FER).�A�fórmula�contempla�os
benefícios�ambientais�proporcionados�pelo�uso�de�tecnologias�limpas.�Foi�além�disso
estabelecida�como�prioridade�a�garantia�de�injeção�na�rede�elétrica.�Estas�tarifas�têm�a
vindo�a�ser�regularmente�adaptadas:

•�em�2001�com�Decreto-Lei�n.º339-C/2001,�foi�atualizado�o�tarifário�de�venda
de�energia�de�origem�renovável�à�rede�pública,�definindo-se�uma�remunera-
ção�diferenciada�por�tecnologia�e�regime�de�exploração.�Neste�decreto-lei�foi
pela�primeira�vez�introduzido�o�recurso�das�ondas�e�solar�fotovoltaica,�para
além�da�energia�eólica�e�hídrica.�Esta�regulamentação�manteve�a�obrigação
de�compra,�por�parte�da�rede�pública,�de�toda�a�energia�produzida�pelas
FER.
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•�Em�2005,�a�legislação�foi�atualizada�através�do�Decreto-Lei�n.º�33-A/2005,
nomeadamente�no�que�se�refere�aos�parâmetros�de�cálculo.�A�tarifa�para�a
tecnologia�de�energia�das�ondas�foi�abolida.

•�EM�2007,�o��Decreto-Lei�n.º�225/2007,�de�31�de�Maio,�veio�rever�os�critérios
de�remuneração�de�eletricidade�e�repôs�a�tarifa�prevista�no�Decreto-Lei�n.º
339-C/2001�para�a�energia�das�ondas.�O�Decreto-Lei�n.º�225/2007�define
a�fórmula�de�cálculo�da�remuneração�da�energia�entregue�à�rede�pública,
através�de�várias�parcelas,�em�que�intervêm�fatores�que�ponderam�a�energia
entregue�em�função�dos�períodos�tarifários�(período�de�vazio�ou�período�de
ponta�e�cheia),�a�potência�média�disponibilizada,�a�taxa�de�inflação,�uma
parcela�que�valoriza�o�benefício�ambiental�proporcionado�pela�tecnologia�e,
finalmente,�um�coeficiente�adimensional,�Z,�que�traduz�as�características�es-
pecíficas�do�recurso�endógeno�e�da�tecnologia�utilizada�na�instalação�licen-
ciada.�

A�maioria�dos�países�líderes�no�sector�eólico�offshore�oferecem�tarifas�muito�superiores
à�portuguesa�(Figura�29).

No�caso�da�energia�das�ondas,�a�tarifa�em�vigor�é�regressiva�em�função�do�desenvol-
vimento�tecnológico,�ou�seja,�o�coeficiente�Z�decresce�dum�valor�inicial�de�28,4�na�fase
de�demonstração�para�um�valor�de�4,6�(igual�à�eólica�onshore)�na�fase�comercial.�Re-
sultam�os�seguintes�valores�(em�c€/kWh)�para�a�FIT,�em�cada�regime�de�exploração,
apresentados�na�Tabela�9.

Figura�29.�FITs�equivalentes(6)� estimadas�nos�diferentes�países�para�a�energia�das�ondas

(6)� Nos�países�que�dispõem�de�outros�esquemas�de�incentivo,�é�calculada�a�FIT�equivalente�(e.g.�no�caso�dos�ROCs).



44

Fase

Demonstração

Pré-comercial

Comercial 1

Comercial 2

Comercial 3

Coeficiente 
Z

28,4

16-22

8-16

6-10

4,6

Limite Projecto 
(MW)

4

20

-

-

-

Limite Nacional 
(MW)

20

100

100 ou 200

250 ou 350

-

Limite Mundial 
(MW)

-

-

600

-

FIT Inicial 
(c€/kWh)

25,8

16,3-20,9

10,2-16,3

8,6-11,7

7,6

Demonstração

comercial

Coeficiente ase

ré-P

F

4

20

(MW)

16-22

28,4

rojecto Limite P
Z

Coeficiente 

20

100

Limite Mundial 
(MW)

Limite Nacional rojecto 

25,8

16,3-20,9

(c€/kWh)

-

-

FIT Inicial 
(MW)

Limite Mundial 

Comercial 3

Comercial 1

Comercial 2

-

-

-

4,6

6-10

8-16

-

100 ou 200

250 ou 350

7,6

10,2-16,3

8,6-11,7

-

600

Tabela�9�-�Descrição�do�esquema�tarifário�das�ondas�em�Portugal

Em�Portugal�não�existe�enquadramento�específico�para�a�energia�eólica�offshore.�Con-
tudo,�foi�atribuída�uma�tarifa�excecional�no�âmbito�do�projeto�WindFloat,�cujo�valor�está
entre�as�fases�pré-comercial�e�Comercial�1�da�tecnologia�das�ondas.

Tarifa�requerida�para�a�viabilização�dos�investimentos�em�FRE�marinhas

A�Figura�30�apresenta�o�nível�de�ajuda�financeira�a�realizar�através�da�tarifa�para�as
duas�tecnologias�estimada�a�partir�da�metodologia�de�modelação.�

Para�o�eólico�offshore� seriam�necessárias� tarifas� variando�entre�75�€/MWh�e�100
€/MWh�em�2020,�diminuindo�progressivamente�para�atingir�65�€/MWh�a�90�€/MWh
em�2050.�

No�caso�da�energia�das�ondas,�as�estimativas�apontam�para�tarifas�muito�elevadas�em
2020� (entre� 160� €/MWh� e� 240� €/MWh),� diminuindo� fortemente� para� atingir� 100
€/MWh�a�150�€/MWh�em�2050.

OUTROS�MECANISMOS�DE�APOIO

Para�além�dos�mecanismos�de�apoio�anteriormente�mencionados,�existem�outras�ferra-
mentas�que�podem�ajudar�desenvolver�o�sector�em�Portugal.�Uma�destas�ferramentas
são�os�incentivos�fiscais�que�poderiam�estimular�o�envolvimento�da�cadeia�de�forneci-
mento�nacional�no�caso�de�serem�aplicadas�medidas�vantajosas.�Este�tipo�de�medidas
já�tem�sido�implementadas�para�incentivar�a�micro-geração�mediante�equipamentos

Figura�30�–�Evolução�do�custo�de�produção�com�base�em�energia�eólica�offshore�e�energia�das�ondas�e�nível
subsídio�à�produção�requerido�para�o�período�2020�-�2050
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renováveis�(Portaria�1463/2007,�de�15�de�Novembro)�ou�no�sector�dos�biocombustíveis
(Decreto-Lei�No�66/2006�do�22�de�Março),�mas�não�tem�sido�aplicado�no�caso�das
ondas.

Outro�tipo�de�incentivos�não�financeiros�para�o�desenvolvimento�de�projetos,�que�podem
ser�adequados�dada�a�atual�situação�de�crise�financeira�nacional,�é�o�desenvolvimento
dum�regime�de�licenciamento�simplificado�que�permita�reduzir�o�tempo�e�complexidade
nos�processos.�Um�exemplo�é�o�desenvolvimento�da�Zona�Piloto,�que�visa�criar�uma
zona�para�os�primeiros�projetos�que�está�a�ser�gerida�pela�REN�com�um�procedimento
simplificado�e�onde�será�fornecido�a�conexão�a�rede.

O�co-financiamento�público-privado�dos�projetos�de�demonstração�é�particularmente
importante�nas�fases�de�demonstração�de�protótipos�e�pré-comercial,�pois�a�expectativa
de�produção�de�energia�é�baixa�devido�à�baixa�eficiência�dos�primeiros�protótipos,�ao
seu�tempo�de�vida�e�ao�investimento�e�risco�muito�elevados.�Contudo,�à�medida�que�a
tecnologia�começa�a�estabilizar�é�em�geral�preferível�a�rentabilização�do�projecto�a
partir�da�definição�de�uma�tarifa�de�compra�pela�energia�produzida.�

Assim,�conclui-se�que�para�permitir�o�potecial�desenvolvimento�de�novas�tecnologias�na
área�da�energia,�a�etapa�inicial�de�apoio�à�I&D�deve�ser�seguida�por�apoio�financeiro
ao�investimento�dos�primeiros�projectos�de�demostração�e�pré-comerciais�(technology
push)�e�incentivos�de�mercado�na�etapa�comercial�como�as�feed-in-tariffs�ou�os�certifi-
cados�verdes�(market�pull).�
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8ROADMAP

Esta�secção�apresenta�uma�estrágia�para�o�desenvolvimento�de�um�cluster�nacional
para�as�energias�renováveis�offshore�em�Portugal�-�com�particular�detalhe�até�2020�e
com�linhas�de�orientação�geral�para�2030�e�2050�-���com�os�seguintes�objectivos:

1.�Introdução�das�energias�offshore�em�Portugal�para�permitir�o�desenvolvi-
mento�de�um�cluster�industrial�(até�2020);

2.�Maximiar�o�valor�acrescentado�dos�produtos�e�serviços�desenvolvidos�pelo
cluster�e�contribuir�para�crescimento�económico,�em�particular�pela�exporta-
ção�para�o�mercado�das�energias�renováveis�offshore�(até�2030);

3.�Reconhecimento�de�Portugal�como�um�dos�países�líderes�mundiais�em�de-
terminados�sectores�tecnológicos�das�energias�renováveis�offshore�(até�2050).

Os�destinatários�deste�roadmap�são�os�decisores�políticos,�a�administração�pública,�as
empresas�e�as�instituições�do�sistema�científico�e�nacional.�

O�roadmap�está�estruturado�em�linhas�de�acção�específicas�para�cada�tecnologia�offs-
hore�(ondas,�eólico�offshore)�e�para�os�diferentes�horizontes�temporais,�segundo�duas
vertentes:

•�as�políticas�públicas,�para�os�decisores�políticos�e�administração�pública,�que
permitam�desenvolver�o�cluster;

•�o�desenvolvimento�de�produtos�e�serviços�pelo�cluster,�orientadas�para�as�em-
presas�e�as�instituições�do�sistema�científico�e�nacional;

POLÍTICAS�PÚBLICAS

Ao�nível�das�políticas�públicas,�são�apresentadas�na�Tabela�10�14�medidas�nas�áreas
da�Energia,�I&D,�Ensino�e�Financiamento�Público.�Este�pacote�teria�o�valor�máximo�de
293M€�entre�2015�e�2020�(58,6M€/ano).

Na�área�da�política�de�energia,�propõe-se�que�os�objetivos�do�PNAER�de�2013�sejam
revistos,�passando�os�valores�atualmente�inscritos�a�serem�o�valor�mínimo�desejável,
mas�definindo�um�máximo�que�serviria�de�referência�para�o�valor�limite�de�apoio�a�pro-
jetos�com�financiamento�público.�Para�2030�e�2050,�esses�objetivos�deveriam�aumentar
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sempre�na�proporção�de�uma�ordem�de�grandeza�até�2GW�para�cada�tipo�de�tecnolo-
gia.�Contudo,�uma�capacidade�instalada�desta�dimensão�só�fará�sentido�se�a�península
ibérica�estiver�integrada�na�super-rede�europeia,�de�forma�a�poder�escoar�a�produção
de�eletricidade�de�origem�renovável.

Ainda�na�área�da�política�de�energia,�propõe-se�que�seja�definida�uma�tarifa�de�apoio
fixa�a�projetos�desenvolvidos�na�zona�piloto�até�2020�e�que�haja�uma�revisão�gradual
da� tarifa� nas� décadas� seguintes.� O� custo� total� máximo� destas� políticas� seria� de
23M€/ano�até�2020�(embora�só� fosse�expectável�que�este�valor� fosse�atingido�em
2020).�A�manutenção�das�tarifas�entre�2020�e�2030,�poderia�representar�um�custo�de
100M€/ano.

Na�área�de�I&D,�propõe-se�que�a�seja�criada�uma�área�científica�específica�para�as
energias�renováveis�offshore�que�promovesse�até�10�projetos�anuais�de�investigação�e
10�bolsas�anuais�de�doutoramento,�num�custo�total�até�2020�de�11M€.�Propõe-se�ainda
que�desses�projetos�de�investigação,�pelo�menos�metade�fossem�resultado�de�um�con-
curso�para�a�realização�de�um�tópico�específico�(à�imagem�dos�concursos�europeus)
mantendo�a�competição�entre�as�diversas�instituições�mas�contribuindo�para�uma�ne-
cessidade�específica�da�área.�A�definição�destes�tópicos�deveria�ser�feita�pelas�entidades
a�operar�no�sector�(empresas�e�agências/instituições�públicas).�Estes�projetos�deveriam
ainda�ser�alvo�de�um�acompanhamento�científico�diferente�daquele�que�é�hoje�feito
pela�FCT.�Deveria�ser�designado�um�avaliador�que�faria�um�acompanhamento�semestral
do�desenvolvimento�do�projeto,�sendo�que�o�financiamento�das�diversas�parcelas�de�fi-
nanciamento�dependeria�de�uma�avaliação�positiva.

Na�área�do�ensino�superior,�deve-se�fomentar�a�criação�e�desenvolvimento�de�pós-gra-
duações,�programas�doutorais�e�programas�de�formação�e�treino.�Estes�programas�de
ensino�devem�estar�coordenados�com�iniciativas�de�outras�áreas�da�economia�do�mar
e�da�energia�já�existentes�(como�por�exemplo�o�Instituto�do�Petróleo�e�do�Gás�criado�da
GALP�Energia).

Finalmente,�ao�nível�do�financiamento�público�de�projetos,�e�à�imagem�do�ocorrido�no
Fundo�de�Apoio�à�Inovação�(FAI),�deveriam�ser�criadas�linhas�específicas�para�a�insta-
lação�dos�projetos�piloto�ainda�que�através�de�parceiros�internacionais,�mas�que�incor-
porassem�na�cadeia�de�valor�empresas�nacionais.�Para�além�dos�projetos�de�instalação,
propõe-se�a�criação�de�linhas�específicas�para�certos�sectores�cruciais�para�outros�sec-
tores,�como�a�indústria�naval,�a�indústria�portuária,�as�redes�inteligentes�e�outros�sectores
mais�tecnológicos�onde�é�reconhecido�o�valor�das�empresas�portuguesas,�como�as�tec-
nologias�de�informação.�A�avaliação�do�potencial�destes�projetos�deveria�ser�alvo�de�ri-
gorosa�avaliação�pelas�entidades�públicas�a�atuar�no�sector.�Também�neste�caso�deveria
ser�designado�um�gestor�de�projeto�profissional�público,�responsável�pela�boa�utilização
dos�dinheiros�públicos.�Este�pacote�de�financiamento,�em�diversas�áreas,�poderia�re-
presentar�um�total�de�155M€�até�2020.
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Ação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sector

Energia  Ondas

  

  Eólico Offshore

I&D

Ensino

Financiamento Público

2015-2020

5 a10 MW

Manutenção de tarifas para a zona piloto 
até 200€/MWh (5M€/ano) 

25 a 50 MW

Manutenção de tarifas para a zona piloto 
até 100€/MWh (total de 18M €/ano)

Abertura de uma linha específica para energias 
offshore (renováveis ou não) na FCT (2M€/ano)

Abertura de 10 bolsas para programas de 
doutoramento para as áreas do mar (0,2M€/ano)

Cursos de pós-graduação e doutoramentos em 
engenharia na área do mar

Desenvolvimento de cursos de formação /treino 
à indústria offshore

Apoio ao investimento de projetos de ondas 
entre 2 e 5 MW (entre 2 a 4 projetos) 
até 3M€/MW (total de 30M€)

Apoio ao investimento de projetos de eólico 
offshore entre 10 e 50 MW (entre 2 a 5 projetos) 
até 0.6 M€/MW (total de 60M€)

Apoio ao desenvolvimento da indústria naval 
(embarcações para manutenção, embarcações 
não tripuladas) (30M€)

Apoio ao desenvolvimento da indústria 
metalomecânica para construção de 
infraestruturas (20M€)

Apoio ao desenvolvimento das infraestruturas 
portuárias e acessos (30M€)

Apoio ao desenvolvimento de redes 
inteligentes (5M€)

2020-2030

50 a 100 MW

Tarifa até 100€/MWh

250 a 500 MW

Tarifa até 50€/MWh

Financiamento para 
desenvolvimento contínuo dos 
produtos e serviços específicos

Apoio à internacionalização 
e expansão industrial

2030-2050

1 a 2 GW

Tarifa até 20€/MWh

1 a 2 GW

Sem tarifa

Energia  

Sector

3

Ação

2

1

  

Offshore

Sector

  Eólico 

OndasEnergia  

  

25 a 50 MW

2015-2020

até 200€/MWh (5M€/ano) 
Manutenção de tarifas para a zona piloto 

5 a10 MW

  
até 200€/MWh (5M€/ano) 
Manutenção de tarifas para a zona piloto   

250 a 500 MW

2020-2030

arifa até 100€/MWhTTa   

50 a 100 MW

  

1 a 2 GW

2030-2050

arifa até 20€/MWhTTarifa até 20€/MWh

1 a 2 GW

    

I&D

6

4

5

3

  

Offshore

I&D

  Eólico 

  

até 100€/MWh (total de 18M €/ano)

Abertura de 10 bolsas para programas de 

offshore (renováveis ou não) na FCT (2M€/ano)
Abertura de uma linha específica para 

Manutenção de tarifas para a zona piloto 

25 a 50 MW

  

até 100€/MWh (total de 18M €/ano)

Abertura de 10 bolsas para programas de 

offshore (renováveis ou não) na FCT (2M€/ano)
energias Abertura de uma linha específica para 

Manutenção de tarifas para a zona piloto 

  

arifa até 50€/MWh

produtos e serviços específicos
desenvolvimento contínuo dos 
Financiamento para 

TTa   

250 a 500 MW

  

Sem tarifa

produtos e serviços específicos

1 a 2 GW

desenvolvimento contínuo dos 

    

Ensino

6

8

7

  

Ensino

  

à indústria offshore

Apoio ao investimento de projetos de ondas 

doutoramento para as áreas do mar (0,2M€/ano)

Desenvolvimento de cursos de formação /treino 

engenharia na área do mar
graduação e doutoramentos em -Cursos de pós

  

Desenvolvimento de cursos de formação /treino 

Apoio ao investimento de projetos de ondas 

doutoramento para as áreas do mar (0,2M€/ano)

engenharia na área do mar
graduação e doutoramentos em 

        

10

9

    

(embarcações para manutenção, embarcações 
Apoio ao desenvolvimento da indústria naval 

até 0.6 M€/MW (total de 60M€)
offshore entre 10 e 50 MW (entre 2 a 5 projetos) 
Apoio ao investimento de projetos de eólico 

até 3M€/MW (total de 30M€)
entre 2 e 5 MW (entre 2 a 4 projetos) 
Apoio ao investimento de projetos de ondas 

  

(embarcações para manutenção, embarcações 
Apoio ao desenvolvimento da indústria naval 

até 0.6 M€/MW (total de 60M€)
offshore entre 10 e 50 MW (entre 2 a 5 projetos) 
Apoio ao investimento de projetos de eólico 

até 3M€/MW (total de 30M€)
entre 2 e 5 MW (entre 2 a 4 projetos) 
Apoio ao investimento de projetos de ondas 

        

Financiamento Público

13

12

11

  

Financiamento Público

  

portuárias e acessos (30M€)
Apoio ao desenvolvimento das infraestruturas 

infraestruturas (20M€)
metalomecânica para construção de 
Apoio ao desenvolvimento da indústria 

não tripuladas) (30M€)
(embarcações para manutenção, embarcações 

  

portuárias e acessos (30M€)
Apoio ao desenvolvimento das infraestruturas 

metalomecânica para construção de 
Apoio ao desenvolvimento da indústria 

(embarcações para manutenção, embarcações 

  

xpansão industriale e
Apoio à internacionalização 

      

14

    

inteligentes (5M€)
Apoio ao desenvolvimento de redes 

portuárias e acessos (30M€)

  

Apoio ao desenvolvimento de redes 

portuárias e acessos (30M€)

      

Tabela�10�–�Pacote�de�linhas�de�ação�em�políticas�públicas

DESENVOLVIMENTO�DE�PRODUTOS�E�SERVIÇOS

Ao�nível�do�desenvolvimento�de�produtos�e�serviços�com�potencial�exportador,�são�indi-
cadas�algumas�das�potenciais�linhas�de�ação�na�Tabela�11,�que�deverão�ser�desenvol-
vidas�recorrendo�aos�mecanismos�descritos�na�Tabela�10,�ou�seja,�as�linhas�de�ação
aqui�definidas�para�a�indústria�e�para�o�I&D�devem�constituir�os�tópicos�específicos�de
financiamento�para�I&D�ou�financiamento�público�anteriormente�descritos.

A�definição�destas�medidas�em�concreto�teve�por�base�o�racional�em�orientar�o�esforço
de�desenvolvimento�para�os�elementos�da�cadeia�de�valor�onde�já�exista�conhecimento
em�Portugal,�onde�haja�um�deficit�de�capacidades�atualmente,�onde�haja�o�potencial
de�sinergias�com�outras�indústrias�e�que�tenha�um�grande�potencial�de�exportação�na
próxima�década.�

Assim,�a�estratégia�aqui�preconizada�não�passa�pelo�desenvolvimento�de�tecnologia�de
conversão�ou�instalação�offshore�tradicional,�mas�sim�o�desenvolvimento�de�uma�in-
dústria�de�apoio�à�operação,�tirando�partido�das�competências�já�existentes�nesta�área
e�áreas�afins.�
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Ação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sector

Indústria Ondas

  Eólico Offshore

I&D

2015-2020

Instalação de projetos de ondas na zona 
piloto com diferentes tecnologias (5MW)
Extensão do projeto Windfloat à 
zona piloto (25MW)

Instalação de projeto não flutuante

Construção de estruturas flutuantes

Construção de embarcações de apoio 
(tradicionais e autónomas)

Instalação de cabos e amarrações

Monitorização de instalações

Formação de recursos

Identificação do recurso 

Sobrevivência no meio

Monitorização remota de instalações 
(e.g. com veículos autónomos)

Embarcações para instalação e manutenção

Manutenção de equipamentos e infraestruturas

Controlo e gestão da rede com integração das 
energias renováveis offshore
Desenvolvimento de subestações com 
armazenamento

2020-2030

Desenvolvimento de 
sub-cluster de componentes

Desenvolvimento de 
sub-luster de manutenção 

Desenvolvimento de 
sub-cluster de educação e treino

Instalação e manutenção 
robotizada

Desenvolvimento de cluster 
de redes inteligentes

2030-2050Sector

Indústria Ondas

4

Ação

3

2

1

Offshore  Eólico 

a Ondas

Construção de estruturas flutuantes

2015-2020

Instalação de projeto não flutuante

zona piloto (25MW)
Extensão do projeto Windfloat à 
piloto com diferentes tecnologias (5MW)
Instalação de projetos de ondas na zona 

sub

2020-2030

Desenvolvimento de Construção de estruturas flutuantes

Instalação de projeto não flutuante

Extensão do projeto Windfloat à 
piloto com diferentes tecnologias (5MW)
Instalação de projetos de ondas na zona 

cluster de componentes

2020-2030

Desenvolvimento de 

2030-2050

7

6

5

4

Formação de recursos

Monitorização de instalações

Instalação de cabos e amarrações

(tradicionais e autónomas)
Construção de embarcações de apoio 

Construção de estruturas flutuantes

-sub
Desenvolvimento de 

-luster de manutenção sub
Desenvolvimento de 

-sub

Instalação de cabos e amarrações

   de apoio 

Construção de estruturas flutuantes

cluster de educação e treino-
Desenvolvimento de 

-luster de manutenção 
Desenvolvimento de 

cluster de componentes-

I&D

11

10

9

8

Embarcações para instalação e manutenção

. com veículos autónomos)(e.g
Monitorização remota de instalações 

Sobrevivência no meio

Identificação do recurso 

robotizada
Instalação e manutenção 

Embarcações para instalação e manutenção

. com veículos autónomos)
Monitorização remota de instalações 

  ç   

robotizada
Instalação e manutenção 

14

13

12

armazenamento
Desenvolvimento de subestações com 
energias renováveis offshore
Controlo e gestão da rede com integração das 

Manutenção de equipamentos e infraestruturas

de redes inteligentes
Desenvolvimento de cluster 

Desenvolvimento de subestações com 

Controlo e gestão da rede com integração das 

Manutenção de equipamentos e infraestruturas

de redes inteligentes
Desenvolvimento de cluster 

Tabela�11�–�Pacote�de�linhas�de�ação�para�desenvolvimento�de�produtos�e�serviços

Em�primeiro�lugar,�o�desenvolvimento�de�uma�indústria�de�apoio�à�manutenção,�quer
pela�monitorização�remota�das�instalações�(incluindo�o�uso�de�veículos�autónomos),
quer�pela�construção�de�embarcações�de�apoio.�Este�cluster�pode�ser�alavancado�nas
competências�atualmente�instaladas�no�âmbito�da�eólica�onshore.

Em�segundo�lugar,�pelo�desenvolvimento�de�uma�indústria�de�componentes�para�ma-
nutenção�e�de�processos�de�substituição,�tirando�partido�da�nossa�indústria�metalome-
cânica�de�precisão�(componentes�para�a�indústria�aeronáutica,�automóvel,�turbinas,
etc.)�

Em�terceiro�lugar,�na�indústria�metalomecânica�e�construção�naval,�Portugal�pode�ainda
ter�um�papel�importante�no�desenvolvimento�de�um�cluster�para�estruturas�de�eólico
offshore,�tirando�partido�da�experiência�bem-sucedida�do�Windfloat.�

Em�quarto�lugar,�e�com�base�no�papel�relevante�que�as�empresas�do�sector�de�energia
têm�tido�ao�nível�do�desenvolvimento�das�redes�inteligentes,�a�integração�destas�tecno-
logias�na�rede�pode�potenciar�o�desenvolvimento�de�um�cluster�específico�na�gestão�de
rede�com�a�integração�de�armazenamento�ao�nível�das�subestações,�que�pode�ser�desde
já�testado�na�zona�piloto.

Finalmente,�com�base�na�capacidade�das�universidades�portuguesas�nesta�área,�Portu-
gal�pode�desenvolver�ainda�um�cluster�específico�do�ensino,�para�a�formação�prática
ou�avançada�de�recursos�humanos.�Também�aqui�é�importante�criar�sinergias�sobretudo
com�a�indústria�do�Oil&Gas�em�desenvolvimento.�

Para��o�período�de�2020�a�2030,�as�linhas�de�ação�devem�ser�no�sentido�de�dar�robustez
ao�cluster,�sobretudo�pela�internacionalização�das�competências�desenvolvidas�até�2020.



51

9ANEXO�–�DESENVOLVIMENTO�DO�ROADMAP

O�projeto�de�investigação�financiado�pela�Fundação�para�a�Ciência�e�Tecnologia,�de-
senvolvido�em�colaboração�pelo�CEETA-ECO,�o�IDMEC,�o�LNEG�e�o�WAVEC,�desenvol-
veu�uma�nova�metodologia�para�o�desenvolvimento�de�roadmaps�inclua�análise�de
incertezas�e�permita�desenvolver�mecanismos�automáticos�de�monitorização�e�atualiza-
ção�que� foi� testada�na�elaboração�de�um� roadmap�para�as�energias�offshore�em
�Portugal�utilizando�uma�nova�metodologia�que�e�que�resultou�na�elaboração�do�presente
documento.

A�elaboração�do�presente�documento�resulta�de�um�processo�em�6�fases,�3�das�quais
envolveram�a�interação�com�uma�comunidade�alargada�de�stakeholders�portugueses
da�área�das�energias�renováveis�offshore:

1.�Análise�detalhada�de�diversos�roadmaps�de�desenvolvimento�de�tecnologias
�renováveis,�com�identificação�das�principais�metodologias,�bem�como�a�de-
finição�dos�principais�fatores�que�introduzem�incerteza�na�sua�implementa-
ção.�Desta�análise�resultou�a�escolha�da�metodologia�proposta�pela�IEA.

2.�Realização�de�um�workshop�de�visão,�em�2011,�com�um�painel�de�12�espe-
cialistas�em�diferentes�áreas�afins�às�energias�renováveis�offshore�de�forma
a�preparar�a�elaboração�do�mesmo,�em�particular�pela�discussão�específica
das�questões:

a)�Visão:�Porquê�o�roadmap?

b)�Âmbito�e�objectivos:�O�que�se�espera�do�roadmap?

c)�Metodologia:�Como�se�vai�elaborar�o�roadmap?

d)�Participantes:�Quem�vai�participar?

As�personalidades,�convidadas�a�título�individual�e�não�em�representação�de�nenhuma
entidade�ou�empresa�em�particular,�foram:�Adelino�Costa�Matos,�António�Sá�Da�Costa,
Carlos�Reis,�João�Cardoso,�Júlia�Seixas,�Mário�de�Gaviria,�Mário�Paulo,�Rui�Gomes,�Te-
resa�Gamito�e�Tiago�Pitta�e�Cunha.
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3.�Realização�de�um�inquérito�a�mais�de�50�entidades�em�Portugal�para�iden-
tificação�de�competências,�expectativas�e�estratégias�relativamente�ao�sector
das�energias�renováveis�offshore.

4.�Aplicação�das�metodologias�de�modelação�de�cenários�com�análise�de�in-
certezas�para�a�definição�de�estratégias�e�metas�realistas�e�exequíveis�finan-
ceiramente�para�o�desenvolvimento�das�energias�renováveis�offshore�em
Portugal.

5.�Apresentação�e�discussão�dos�cenários�em�sessão�pública�em�Abril�de�2013,
que�contou�com�a�presença�de�70�delegados�dos�diversos�sectores.

6.�Elaboração�do�presente�documento�que�sumariza�a�diversa�documentação
gerada�no�âmbito�do�projeto�de�investigação�e�dos�contributos�recolhidos�ao
longo�das�3�interações�com�os�stakeholders�do�sector.�Este�documento�é�livre
e�acessível�a�todos�em�formato�digital.


