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RELATÓRIO DA COMISSÃO 

 

Relatório intercalar do inquérito setorial sobre os mecanismos de capacidade 

 

1. Introdução 

Em 29 de abril de 2015, a Comissão lançou um inquérito setorial sobre o apoio financeiro 

concedido pelos Estados-Membros aos produtores e consumidores de eletricidade para 

garantir a segurança do aprovisionamento de eletricidade (mecanismos de capacidade). A 

Comissão receia que os mecanismos de capacidade possam favorecer indevidamente 

determinados produtores ou tecnologias e criar obstáculos ao comércio transfronteiras de 

eletricidade.
1
  

A fim de avaliar estas preocupações, a Comissão recolheu, ao longo do último ano, uma 

grande quantidade de informações sobre os mecanismos de capacidade existentes e previstos 

em onze Estados-Membros. Investigou as razões que levam os Estados-Membros a 

implementar mecanismos de capacidade, o modo como estes mecanismos são concebidos e 

quais são os seus efeitos sobre a concorrência e o comércio no mercado interno da 

eletricidade.  

A Comissão apoiar-se-á nas informações recolhidas no âmbito do inquérito aquando da 

avaliação da conformidade dos mecanismos de capacidade com as regras em matéria de 

auxílios estatais da UE.
2
  

O inquérito contribuirá para a estratégia da Comissão para uma União da Energia, 

nomeadamente apoiando a elaboração de uma proposta legislativa relativa à conceção do 

mercado da eletricidade na UE. Em 18 de março de 2016, o Conselho Europeu recordou a 

importância de um mercado energético plenamente operacional e interligado
3
. Os 

ensinamentos retirados do inquérito setorial irão apoiar o desenvolvimento de abordagens 

mais regionais em matéria de segurança do aprovisionamento, visto que os mecanismos de 

capacidade utilizados deverão estar cada vez mais abertos para permitir a participação 

transfronteiras.  

                                                            
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_pt.htm 
2 Orientações relativas a auxílios estatais à proteção ambiental e à energia 2014-2020 («EEAG») (JO C 200 de 28.06.2014, 

p. 1) 
3 Conclusões do Conselho Europeu, 17 e 18 de março de 2016, http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2016/03/18-european-council-conclusions/  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4891_pt.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/03/18-european-council-conclusions/
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No presente relatório intercalar e no documento de trabalho dos serviços da Comissão 

em anexo apresentam-se os resultados preliminares e as conclusões provisórias do inquérito 

da Comissão. 

A Comissão convida os Estados-Membros, as partes interessadas do setor da eletricidade e o 

público em geral a apresentarem as suas observações sobre o relatório intercalar e o 

documento de trabalho dos serviços da Comissão em anexo no prazo de 12 semanas.  

A Comissão publicará um relatório final sobre o inquérito setorial ainda este ano. 

2. A política da Comissão relativa à configuração do mercado da eletricidade 

O setor da eletricidade europeu vive atualmente um período de mudanças sem precedentes. 

As políticas de liberalização e de descarbonização vieram alterar profundamente o modo 

como a eletricidade é produzida, comercializada e consumida na União Europeia. As fontes 

de energia renováveis cresceram rapidamente. 26 % da eletricidade da UE é produzida a partir 

de fontes de energia renováveis e cerca de 10 % da produção total de eletricidade é obtida a 

partir de fontes intermitentes, tais como a energia eólica e a solar
4
. 

A disponibilização em grande escala de fontes de energia renováveis, combinada com a 

descida global da procura e a diminuição dos custos dos combustíveis fósseis, restringiu a 

rentabilidade dos produtores convencionais e reduziram os incentivos à manutenção das 

centrais elétricas existentes ou ao investimento em novas centrais. Em muitos 

Estados-Membros, esta evolução tem sido acompanhada de crescentes preocupações quanto à 

segurança do aprovisionamento. Os Estados-Membros receiam que o mercado da eletricidade 

não produza os sinais de investimento necessários para assegurar um cabaz da produção de 

eletricidade capaz de satisfazer a procura de uma forma constante. 

Alguns Estados-Membros reagiram tomando medidas destinadas a apoiar o investimento nas 

capacidades suplementares que consideram necessárias para garantir um nível aceitável de 

segurança do aprovisionamento. Estes mecanismos de capacidade remuneram os fornecedores 

de capacidades existentes e/ou novas para as disponibilizarem no mercado. 

Quando introduzidos prematuramente, sem uma identificação adequada do problema ou de 

uma forma não coordenada, e sem ter em conta a contribuição dos recursos transfronteiras, os 

mecanismos de capacidade são suscetíveis de distorcer o comércio transfronteiras de 

eletricidade e a concorrência. Podem, por exemplo, recompensar novos investimentos apenas 

em determinados tipos de produção ou excluir a resposta à procura. Além disso, podem 

                                                            
4 Comissão Europeia, «Relatórios sobre os progressos em termos de energias renováveis», 15 de junho de 2015, 

COM(2015)293 
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incentivar os investimentos dentro das fronteiras nacionais, quando seria mais eficiente 

reforçar a interconexão e a importação de eletricidade sempre que necessário. 

A Comissão manifestou a sua preocupação relativamente à segurança do aprovisionamento de 

eletricidade no âmbito da União da Energia
5
 e anunciou a sua intenção de propor legislação 

sobre a configuração do mercado da eletricidade e a segurança do aprovisionamento de 

eletricidade. A proposta legislativa pretende definir uma gama de níveis de risco aceitáveis no 

que respeita a interrupções no aprovisionamento e uma avaliação da segurança do 

aprovisionamento objetiva, à escala da UE, baseada em factos, para corrigir a situação nos 

Estados-Membros. A fim de obter os pareceres das partes interessadas sobre estas ideias, a 

Comissão lançou duas consultas públicas6. O inquérito setorial aos mecanismos de capacidade 

faz parte desta iniciativa mais vasta.  

3.  O inquérito setorial aos mecanismos de capacidade 

A Comissão pode proceder a inquéritos em setores específicos se suspeitar que a concorrência 

está a ser afetada por medidas adotadas por empresas privadas ou entidades públicas. O 

presente inquérito setorial é o primeiro a ser realizado no domínio dos auxílios estatais.
7
  

A Comissão lançou o inquérito por recear que os regimes de apoio já existentes ou previstos 

para a capacidade de produção de eletricidade possam distorcer a concorrência e prejudicar o 

mercado interno da energia. 

As informações recolhidas no inquérito setorial permitirão à Comissão compreender melhor: 

• se, e em que medida, é necessário que os Estados-Membros concedam auxílios estatais 

para garantir a segurança do aprovisionamento de eletricidade; 

• que tipos de mecanismos de capacidade são mais apropriados para garantir a segurança do 

aprovisionamento de eletricidade e em que condições estes mecanismos são suscetíveis de 

distorcer a concorrência entre os fornecedores de capacidade
8
 e o comércio 

transfronteiras; 

• de que modo os mecanismos de capacidade podem complementar o mercado interno da 

energia, em vez de comprometer o seu funcionamento;  

                                                            
5 Comunicação da Comissão intitulada «Uma estratégia-quadro para uma União da Energia resiliente dotada de uma política 

em matéria de alterações climáticas virada para o futuro», de 25 de fevereiro de 2015, COM(2015) 80 
6 COM(2015)340 final 

 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf   
7 Desde a revisão do Regulamento processual relativo aos auxílios estatais, em 2013, a Comissão pode realizar inquéritos 

setoriais em situações em que os auxílios estatais sejam suscetíveis de distorcer a concorrência em vários Estados-Membros 

ou quando as medidas de auxílio estatal existentes já não são compatíveis com o mercado interno da energia. 
8 Por exemplo, entre os produtores de eletricidade e os prestadores de serviços de resposta à procura 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/DG%20ENER_ConsultationPaperSoSelectricity14July.pdf
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• de que modo os mecanismos de capacidade para a segurança do aprovisionamento 

interagem com os objetivos de descarbonização; e 

• de que modo pode ser assegurada a conformidade com as regras em matéria de auxílios 

estatais quando os Estados-Membros concebem e implementam mecanismos de 

capacidade. 

Para o efeito, a Comissão analisou, numa primeira fase, as razões subjacentes à introdução de 

mecanismos de capacidade e às suas características de conceção. Analisou alguns 

mecanismos existentes, bem como uma série de mecanismos que os Estados-Membros 

tencionam criar, considerando-os no contexto mais alargado do mercado, tendo em conta, 

nomeadamente, o aumento da quota das energias renováveis.  

No presente relatório intercalar, a Comissão apresenta os seus resultados preliminares e 

conclusões provisórias a partir das informações recolhidas, e convida as partes interessadas a 

formularem observações sobre estes resultados e conclusões, que servirão de base para a 

elaboração de um relatório final a ser publicado ainda este ano.  

O presente relatório intercalar não fornece uma avaliação da conformidade dos mecanismos 

de capacidade já existentes ou previstos nos Estados-Membros com as regras em matéria de 

auxílios estatais da UE. As Orientações relativas a auxílios estatais à proteção ambiental e à 

energia 2014-2020 («EEAG») incluem regras específicas para a avaliação dos mecanismos de 

capacidade. A Comissão já aplicou estas regras aos mecanismos de capacidade notificados 

pelo Reino Unido e pela França
9
. Tal como fez nestes casos, a Comissão irá avaliar a 

compatibilidade dos mecanismos de capacidade com as regras em matéria de auxílios estatais 

no contexto dos procedimentos neste domínio.  

4.  Procedimento 

O inquérito abrange onze Estados-Membros: Bélgica, Croácia, Dinamarca, França, Alemanha, 

Irlanda, Itália, Polónia, Portugal, Espanha e Suécia. A Comissão selecionou estes 

Estados-Membros com base em três critérios: i) a existência de um mecanismo de capacidade 

                                                            
9 No que se refere à decisão sobre o mercado de capacidade britânico, ver Decisão C (2014) 5083 final da Comissão, de 23 de 

julho de 2014, no processo SA.35980 (2014/N-2) — Reino Unido — reforma do mercado da eletricidade — mercado de 

capacidade. A versão pública da decisão está disponível em: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf. A Comissão deu início a um 

procedimento de investigação formal relativo ao mecanismo de capacidade a nível nacional (SA.39621) e à proposta de uma 

central elétrica alimentada a gás na Bretanha (SA.40454) em 13 de novembro de 2015. Ver: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-15-6077_en.htm. No que se refere ao mecanismo de capacidade a nível nacional, as versões públicas destas 

decisões (em francês) estão disponíveis em: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf e à proposta de uma central elétrica 

alimentada a gás na Bretanha, a decisão está disponível em: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253240/253240_1579271_165_2.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6077_en.htm
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261326/261326_1711140_20_2.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/261325/261325_1711139_35_3.pdf


 

 

6 

 

 

ou planos para a introdução de tal mecanismo; ii) a necessidade de incluir os diferentes 

modelos de mecanismos de capacidade existentes ou previstos na UE; e iii) o impacto 

provável do mecanismo de capacidade existente ou previsto na concorrência e no comércio 

transfronteiriço.  

Para a elaboração deste relatório intercalar, a Comissão enviou questionários pormenorizados 

a mais de 200 organismos públicos, reguladores de energia, operadores de redes e 

participantes no mercado com atividade comercial nos onze Estados-Membros objeto do 

inquérito. A Comissão recebeu 124 respostas.  

Figura 1: visão geral das respostas por Estado-Membro 

 
Fonte: Comissão Europeia 

A Comissão organizou igualmente três workshops com os Estados-Membros sobre questões 

relacionadas com os mecanismos de capacidade, nomeadamente sobre as avaliações da 

adequação, as características de conceção e a participação transfronteiriça nos mecanismos de 

capacidade
10

. Foram realizadas reuniões bilaterais com organismos e associações europeus, 

incluindo a Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER), a Rede Europeia 

dos Operadores das Redes de Transporte de Eletricidade (REORT-E), a Agência Internacional 

da Energia (AIE) e associações de produtores de eletricidade, consumidores, operadores de 

armazenamento e prestadores de serviços de resposta à procura. Além disso, a Comissão 

utilizou também fontes de informação públicas, bem como literatura especializada e 

publicações sobre o tema. 

                                                            
10 http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/state_aid_to_secure_electricity_supply_en.html  
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5. Estrutura do documento de trabalho em anexo 

O documento de trabalho dos serviços da Comissão em anexo apresenta mais 

circunstanciadamente os resultados do inquérito sobre a prática atual dos Estados-Membros 

quando se trata de projetar, adotar e explorar um mecanismo de regulação da capacidade. 

Estas informações permitem retirar algumas conclusões provisórias.  

Os dois primeiros capítulos do documento de trabalho dos serviços da Comissão definem o 

âmbito do trabalho e descrevem o contexto em que se colocou a questão dos mecanismos de 

capacidade. O capítulo 2 apresenta uma visão geral do estado do mercado europeu da 

eletricidade, com destaque para os onze Estados-Membros objeto do inquérito. Explica o 

motivo pelo qual muitos Estados-Membros estão preocupados com a capacidade do seu 

sistema de eletricidade para continuar a responder à procura de uma forma constante, estando, 

por conseguinte, já a utilizar mecanismos de capacidade ou a considerar a sua introdução. Em 

seguida, avalia os fatores que impulsionam os investimentos na capacidade de produção e 

descreve as deficiências regulamentares e de mercado que afetam as decisões de investimento 

no mercado da eletricidade. Este capítulo identifica igualmente uma série de reformas 

regulamentares e de mercado suscetíveis de ajudar a melhorar o funcionamento do mercado 

interno da eletricidade e, desse modo, reduzir ou eliminar a necessidade de adotar 

mecanismos de capacidade. Por último, reconhece a existência de deficiências regulamentares 

e de mercado residuais que poderão persistir durante muito tempo. 

Os capítulos seguintes analisam a capacidade dos mecanismos de capacidade para corrigir 

estas deficiências residuais. O capítulo 3 divide os mecanismos de capacidade em diferentes 

tipos e, com base nessa taxonomia, categoriza os mecanismos abrangidos pelo inquérito 

setorial. O capítulo 4 explica o modo como os Estados-Membros avaliam a adequação da sua 

produção
11

 e o papel das normas de fiabilidade
12

 nessa avaliação. O capítulo 5 apresenta as 

características de conceção dos mecanismos de capacidade objeto do inquérito, analisando 

questões como: quem pode participar no regime, como é feita a seleção e quais são os direitos 

e obrigações dos participantes no regime. Com base nestes resultados, o capítulo 6 retira 

conclusões provisórias relativas à adequação de cada tipo de mecanismo de capacidade para 

garantir a segurança do aprovisionamento de eletricidade, bem como os seus impactos no 

mercado. 

                                                            
11 «Adequação da produção», um nível de capacidade de produção considerado adequado para responder aos 

níveis de procura no Estado-Membro, num determinado período (baseado num indicador estatístico 

convencional). 
12 O termo «norma de fiabilidade», no contexto do inquérito setorial, refere-se a um nível de adequação da 

produção considerado aceitável e que pode servir de base a intervenções. 
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6.  Resultados preliminares e conclusões provisórias 

6.1. O contexto em que surgem problemas de adequação da produção 

Os mecanismos de capacidade não são uma invenção recente. Entre 1990 e 2001, o mercado 

da eletricidade em Inglaterra e no País de Gales incluía uma remuneração de capacidade como 

um elemento separado do preço da eletricidade. A Irlanda, a Itália e a Espanha efetuaram 

remunerações de capacidade a produtores de eletricidade durante muitos anos, e na Suécia 

existem reservas estratégicas desde 2003. No entanto, nos últimos anos, um interesse cada vez 

maior nos mecanismos de capacidade levou à planificação e introdução de um grande número 

de novos regimes.  

As razões do interesse renovado dos Estados-Membros nos mecanismos de capacidade podem 

ser explicadas pelo desenvolvimento do setor da eletricidade. Tal como descrito no capítulo 2 

do documento de trabalho dos serviços da Comissão, a capacidade de produção da UE 

aumentou nos últimos anos. Este aumento deve-se, principalmente, ao crescimento da 

produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis. Ao mesmo tempo, a procura 

de eletricidade diminuiu. Esta diminuição deve-se, em parte, à crise económica que afeta a UE 

desde 2008 e, em parte, às poupanças de energia resultantes da aplicação de medidas de 

eficiência energética. 

O aumento da capacidade de produção e a diminuição da procura acentuou os desequilíbrios 

entre os picos de procura e a capacidade de produção, o que indicia uma sobrecapacidade. 

Este desequilíbrio, por sua vez, conduziu à descida dos preços grossistas da eletricidade desde 

2011. Na Alemanha, por exemplo, os preços grossistas para o próximo ano estão atualmente 

no valor mais baixo dos últimos 14 anos. 

A capacidade de produção de energia a partir de novas fontes renováveis tem, geralmente, 

custos de exploração inferiores aos das centrais elétricas convencionais alimentadas a carvão 

ou gás. Daqui resulta que as centrais elétricas convencionais não produzem tão 

frequentemente como no passado, sobretudo nos mercados com uma elevada percentagem de 

energias renováveis. O caráter intermitente das fontes renováveis de energia elétrica cria 

incerteza em relação à frequência das subidas acentuadas de preço que ajudam as tecnologias 

convencionais a recuperar os seus custos de investimento. A figura 2 mostra uma correlação 

entre a quota das energias renováveis no mercado e a medida em que é utilizada a produção a 

partir de combustíveis fósseis: quanto maior a quota das energias renováveis, menor o número 

de horas de funcionamento das centrais elétricas convencionais.  
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Figura 2: Impacto das energias renováveis nas taxas de utilização das centrais elétricas 

convencionais 

 
Fonte: Comissão Europeia, com base nos dados do Eurostat 

Embora a situação atual nos mercados da eletricidade se caracterize por um elevado nível de 

segurança do aprovisionamento, inclusive em relação a outras partes do mundo, muitos 

Estados-Membros receiam que esta evolução tenha impacto na adequação do seu cabaz 

energético no futuro. Muitas centrais elétricas não rentáveis preveem desativar as suas 

instalações ou encerrar. Isto tornou-se um problema nos últimos anos, em especial para as 

centrais elétricas a gás, mais flexíveis, cuja exploração, de um modo geral, se tornou mais 

onerosa em comparação com as centrais a linhite ou carvão, que são menos flexíveis. Além 

disso, alguns Estados-Membros, como o Reino Unido, a Polónia e a Croácia têm um parque 

envelhecido de centrais elétricas a carvão, muitas das quais serão previsivelmente encerradas 

nos próximos anos. A tendência para uma maior produção a partir de fontes renováveis 

constitui um desafio económico para o modelo de negócio de muitas empresas energéticas 

estabelecidas com um parque de produção a partir de combustíveis fósseis. Embora a 

transição para uma produção de energia a partir de fontes renováveis seja uma evolução 

pretendida, ela representa um desafio para a segurança do aprovisionamento, se o resultado 

for o encerramento ou a falta de incentivos para investir em centrais elétricas flexíveis, que 

ainda são necessárias como reserva para a produção de eletricidade a partir de fontes de 

energia renováveis intermitentes, tais como a energia eólica e solar.  

Existe também um desfasamento entre a localização das novas instalações de energias 

renováveis e os centros de consumo. Um exemplo é o da Alemanha, onde a maioria da 

energia renovável é produzida no Norte, embora muitas das centrais convencionais e 

nucleares que poderão encerrar a curto ou médio prazo estejam localizadas no Sul, onde se 

situam importantes centros de procura. O desenvolvimento da rede não acompanha o ritmo 
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destas mudanças nos padrões da oferta e da procura. Mais importante ainda, os preços da 

eletricidade não enviam os sinais corretos para adequar a oferta e a procura locais, porque a 

Alemanha, a Áustria e o Luxemburgo formam uma zona de preços única, o que significa que 

o preço da eletricidade no mercado grossista é o mesmo em toda esta área.   

Em princípio, os mercados grossistas de eletricidade (o mercado «exclusivamente de 

energia») devem ser capazes de emitir os sinais de preços necessários para acionar os 

investimentos necessários, contanto que os preços grossistas permitam a recuperação dos 

custos fixos. A capacidade do modelo de mercado «exclusivamente de energia» para o fazer 

na prática está presentemente a ser objeto de debate, porque os mercados de eletricidade 

atuais caracterizam-se por incertezas e por uma série de deficiências regulamentares e de 

mercado que afetam os sinais de preços do mercado grossista. Entre estas deficiências 

incluem-se, nomeadamente: limites de preços baixos (que podem ser vistos como uma 

ferramenta para prevenir o abuso do poder de mercado, mas que também podem limitar a 

capacidade de os preços da eletricidade subirem e refletirem a escassez e a valoração da 

fiabilidade por parte dos consumidores), regimes de apoio às energias renováveis que 

distorcem os sinais de preços, períodos de escassez imprevisíveis, a falta de mercados de 

curto prazo que permitam uma ampla participação e a falta de uma participação ativa dos 

prestadores de serviços de resposta à procura. 

Neste contexto, os Estados-Membros podem optar por implementar mecanismos de 

capacidade em vez de solucionarem as deficiências de configuração do mercado. É 

fundamental que os Estados-Membros melhorem, tanto quanto possível, o funcionamento dos 

seus mercados e enfrentem as causas profundas que começaram por criar os seus problemas 

de adequação. Esta situação é suscetível de obrigar os Estados-Membros a garantir sinais 

adequados de preços — sobretudo em períodos de escassez — uma vez que estes preços 

proporcionam os incentivos para a resposta à procura, para uma capacidade de produção 

flexível e para as importações e exportações no mercado interno da eletricidade. 

Há, no entanto, algumas deficiências regulamentares e de mercado residuais que são difíceis 

de corrigir ou que requerem tempo para serem tratadas adequadamente. Por exemplo a 

participação na procura exige que os consumidores disponham do equipamento (por exemplo, 

contadores inteligentes), da informação em tempo real e dos contratos que lhes permitam 

reagir aos aumentos de preços e adaptar o seu consumo de eletricidade em conformidade. 

Além disso, não é possível desenvolver de um dia para o outro mercados líquidos e 

competitivos de curto prazo suscetíveis de contribuir da melhor forma para a segurança do 

aprovisionamento. Por último, podem ser necessários anos para construir as linhas de 

transporte necessárias para eliminar os condicionalismos da rede. 

Por estas razões, muitos Estados-Membros já introduziram, ou preveem introduzir, 

mecanismos de capacidade. Estes mecanismos alteram profundamente os mercados da 
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eletricidade, uma vez que os produtores e outros fornecedores de capacidade deixam de ser 

remunerados apenas pela eletricidade que produzem, mas também pela sua disponibilidade. 

Os mecanismos de capacidade podem causar uma série de problemas de concorrência. A 

existência de uma multiplicidade de mecanismos na UE poderá afetar o comércio 

transfronteiriço e distorcer os sinais de investimento a favor dos países detentores de 

mecanismos de capacidade mais «generosos». Os objetivos de adequação da produção 

determinados a nível nacional podem resultar numa sobrecontratação de capacidades, se as 

importações não forem plenamente tidas em conta. Os mecanismos de capacidade podem 

reforçar o poder de mercado se, por exemplo, não permitirem a entrada no mercado de 

fornecedores novos ou alternativos. Os mecanismos de capacidade são igualmente suscetíveis 

de conduzir a uma sobrecompensação dos fornecedores de capacidade — muitas vezes em 

benefício dos operadores estabelecidos — se forem mal concebidos e não concorrenciais. 

Todas estas questões podem prejudicar o funcionamento do mercado interno da energia e 

aumentar os custos da energia para os consumidores. 

6.2. Mecanismos de capacidade existentes nos onze Estados-Membros 

Os Estados-Membros objeto do inquérito aplicam uma vasta gama de mecanismos de 

capacidade. O documento de trabalho dos serviços da Comissão em anexo ao presente 

relatório intercalar categoriza-os em seis tipos: i) concursos para a obtenção de novas 

capacidades; ii) reservas estratégicas; iii) remuneração de capacidades específicas; iv) 

modelos de comprador central; v) obrigações descentralizadas; e vi) remuneração de 

capacidades a nível do mercado.13
 
Estes tipos de mecanismos de capacidade podem ser 

agrupados em duas grandes categorias: mecanismos específicos, que preveem remunerações 

apenas a determinadas categorias de fornecedores de capacidade, e mecanismos a nível do 

mercado, que, em princípio, são abertos à participação de todas as categorias de fornecedores 

de capacidade. No âmbito destas duas categorias, é possível distinguir mecanismos baseados 

no volume e mecanismos baseados nos preços.  

                                                            
13 Ver o documento de trabalho dos serviços da Comissão, capítulo 3.1, para uma explicação mais 

pormenorizada da taxonomia. 
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Figura 3: Uma taxonomia dos mecanismos de capacidade 

 
Fonte: Comissão Europeia 

No total, o inquérito identificou 28 mecanismos de capacidade já existentes ou previstos nos 

onze Estados-Membros (ver Quadro 1). A forma mais comum de mecanismo de capacidade é 

uma reserva estratégica. As reservas estratégicas incluem as centrais elétricas e outras 

capacidades que não participam no mercado grossista, mas que são mantidas separadas apenas 

para serem utilizadas pelo operador de rede em situações de emergência.  

Os denominados «regimes de interruptibilidade», no âmbito dos quais os clientes podem ser 

convidados pelo operador de rede a reduzir a sua procura em situações de escassez, incluem-

se nesta definição, uma vez que também fornecem capacidades que apenas são ativadas a 

pedido do operador de rede. Existem reservas estratégicas em oito Estados-Membros, sendo 

que a Alemanha e a Polónia têm em funcionamento um regime de interruptibilidade e uma 

outra forma de reserva estratégica. A Espanha tem atualmente o maior número de 

mecanismos de capacidade (quatro). 
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Quadro 1: Mecanismos de capacidade no âmbito do inquérito setorial 

 
Fonte: Comissão Europeia, com base nas respostas ao inquérito setorial 

6.3. Avaliações de adequação e normas de fiabilidade 

O inquérito setorial revelou que uma clara maioria das autoridades públicas prevê problemas 

de fiabilidade no futuro, apesar de atualmente esse tipo de problemas só muito raramente 

ocorrer. 

Para determinar se estes problemas exigem a introdução de um mecanismo de capacidade, os 

Estados-Membros têm, em primeiro lugar, de efetuar uma avaliação da situação em termos de 

adequação. O inquérito demonstra que os Estados-Membros realizam essas avaliações com 

um crescente grau de sofisticação. As metodologias, porém, raramente são comparáveis entre 

os Estados-Membros. Os métodos variam significativamente, por exemplo quando se trata da 

questão de ter ou não em conta a produção de outros países, e também no que se refere aos 

cenários e pressupostos subjacentes. Isto vem reforçar o caráter nacional da maioria dos 

mecanismos e impede uma perspetiva comum sobre a situação em termos de adequação, o 

que demonstra a possível necessidade de uma ação (comum) a nível regional ou da UE.  

A fim de determinar o nível desejado de segurança do aprovisionamento, os 

Estados-Membros podem definir «normas de fiabilidade» que lhes permitam estabelecer um 

compromisso entre os benefícios da fiabilidade e o custo decorrente de a garantir. No entanto, 

o inquérito concluiu que as práticas de definição das normas de fiabilidade diferem de forma 

significativa. Nem todos os Estados-Membros definem normas de fiabilidade e, sem estas 

Bélgica ** Bélgica Itália

França Dinamarca ** Polónia

Irlanda ** Alemanha *** Portugal ***
Polónia Espanha ***

Suécia

Alemanha (Regime de interruptibilidade)

Irlanda (Regime de interruptibilidade)
Itália (Regime de interruptibilidade) *** 

Polónia (Regime de interruptibilidade)

Portugal (Regime de interruptibilidade)

Espanha (Regime de interruptibilidade)

Irlanda * França * Irlanda

Itália *

* Mecanismo previsto (ou em fase de implementação)

** Mecanismo passado (ou nunca implementado)

***Mecanismos de capacidade múltipla do mesmo tipo

Concurso para a obtenção 

de novas capacidades 
Reserva estratégica 

Remuneração de capacidades 

específicas 

Comprador central Obrigações descentralizadas 
Remuneração de capacidades a 

nível do mercado 



 

 

14 

 

 

normas, não existe um critério objetivo para avaliar a necessidade de um mecanismo de 

capacidade. Além disso, os resultados provisórios sugerem que, mesmo quando existe uma 

norma de fiabilidade, esta raramente se fundamenta na disponibilidade real dos consumidores 

para tolerar cortes de energia («valor da energia não fornecida»). Há poucos dados que 

sugiram que os Estados-Membros que dispõem de um mecanismo de capacidade estabelecem 

uma ligação adequada entre a capacidade de que necessitam e o nível desejável de fiabilidade, 

tal como expresso pela sua norma de fiabilidade. 

A ausência de métodos comuns para definir a adequação da produção e as normas de 

fiabilidade torna difícil avaliar a necessidade dos mecanismos de capacidade existentes e 

previstos e dificulta a coordenação transfronteiras, uma vez que os Estados-Membros têm 

diferentes perceções do problema. O que, por sua vez, torna difícil avaliar a possibilidade de 

os interconectores preencherem as necessidades de capacidade identificada. Além disso, a 

contribuição das energias renováveis e da resposta à procura para a adequação do sistema nem 

sempre é devidamente tida em consideração. 

Parece haver, portanto, sólidos argumentos a favor de uma melhor harmonização dos métodos 

utilizados para definir a adequação da produção e as normas de fiabilidade. Este será 

provavelmente um elemento essencial na próxima iniciativa da Comissão relativa à 

configuração do mercado.
14

 À medida que amadurecem e se tornem mais fiáveis, as 

metodologias regionais e a nível da UE devem também ser cada vez mais utilizadas como 

base para avaliar a necessidade de introduzir mecanismos de capacidade, nomeadamente em 

conformidade com as regras da UE em matéria de auxílios estatais. 

6.4. Características de conceção dos mecanismos de capacidade 

Depois de terem avaliado a situação de adequação da sua produção e concluído que é 

necessário apoiar a capacidade de produção, os Estados-Membros dispõem de um leque de 

opções para a conceção de um mecanismo de capacidade adequado para resolver o problema 

identificado. O documento de trabalho dos serviços da Comissão apresenta as mais 

importantes destas opções de conceção em três categorias: 

a) Elegibilidade: quem pode participar no mecanismo de capacidade? O mecanismo é aberto 

à participação de diferentes tipos de fornecedores de capacidade, novas capacidades, 

resposta à procura, armazenamento de eletricidade e/ou fornecedores de capacidade de 

outros Estados-Membros? 

b) Atribuição: como funciona o processo de seleção dos fornecedores de capacidade 

financiados, e como é determinado o nível de remuneração de capacidade? 

                                                            
14 COM 2015 (340). 
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c) Conceção do produto: o que se exige aos fornecedores de capacidade financiados pelo 

mecanismo, e o que acontece se estes não cumprirem as suas obrigações? 

6.4.1. Elegibilidade 

Critérios de elegibilidade bem concebidos são importantes para assegurar uma seleção ótima 

dos fornecedores de capacidade, a fim de enfrentar o problema específico da segurança do 

aprovisionamento. No entanto, os resultados preliminares indicam que, na sua maioria, os 

atuais mecanismos de capacidade apenas estão abertos à participação de um número limitado 

de fornecedores de capacidade. Em alguns casos, determinados fornecedores de capacidade 

são explicitamente excluídos da participação, ou o grupo de potenciais participantes é 

explicitamente limitado a determinados fornecedores. Em outros casos, os Estados-Membros 

estabelecem requisitos que têm o mesmo efeito, reduzindo implicitamente o tipo ou o número 

de fornecedores de capacidade. Exemplos destes requisitos são os critérios de dimensão, as 

normas ambientais, os requisitos de desempenho técnico, os requisitos de disponibilidade 

(redução), o tempo de resposta do mecanismo, isto é, o período compreendido entre a 

adjudicação do contrato de capacidade e o início da obrigação de disponibilidade, e a duração 

do contrato proposta aos fornecedores de capacidade. Num número significativo de 

mecanismos de capacidade, o tempo de resposta é inferior a um ano, o que faz com que seja 

difícil aos fornecedores de capacidade desenvolverem ofertas que requeiram mais tempo de 

planeamento e execução, nomeadamente para a construção de novas centrais elétricas. 

Tempos de resposta curtos, portanto, tendem implicitamente a excluir novas capacidades de 

produção e, em menor medida, novos prestadores de serviços de resposta à procura. 

O inquérito setorial analisou especificamente as condições de elegibilidade de diferentes tipos 

de tecnologias de produção, prestadores de serviços de resposta à procura, prestadores de 

serviços de armazenamento e capacidades existentes e novas. Foram também objeto de 

análise os requisitos de elegibilidade das localizações. Uma clara maioria dos mecanismos de 

capacidade existentes e previstos excluem certas tecnologias de produção. Embora quase 

todos os Estados-Membros financiem os prestadores de serviços de resposta à procura 

mediante algum tipo de remuneração da capacidade, estes nem sempre competem em pé de 

igualdade com outros fornecedores de capacidade.  

No que diz respeito à inclusão de capacidades novas e existentes, o inquérito setorial 

demonstrou que, muitas vezes, os Estados-Membros se centram exclusivamente em atrair 

novas capacidades ou em evitar o encerramento da capacidade existente, e não em ambos os 

objetivos. Os mecanismos de capacidade objeto do inquérito estão, de modo geral, abertos à 

capacidade independentemente da sua localização no Estado-Membro, embora 

frequentemente se apliquem regras distintas para as ilhas.  

O inquérito setorial demonstrou que os mecanismos seletivos podem conduzir ao 

desenvolvimento de mecanismos adicionais para compensar as fontes de capacidade 
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inicialmente excluídas. Um bom exemplo deste «efeito de bola de neve» é a fragmentação dos 

mecanismos de remuneração de capacidade em Espanha. Em 1997, as centrais elétricas 

espanholas começaram a receber uma remuneração de capacidade específica. Isto, no entanto, 

não foi suficiente para resolver os problemas de adequação da produção, uma vez que, em 

2007, o regime existente foi complementado por um regime de interruptibilidade e, mais tarde 

ainda, em 2010, por um regime de entrada em funcionamento preferencial para fontes 

endógenas (carvão). 

O inquérito mostrou também que os mecanismos de capacidade excessivamente seletivos 

podem conduzir a uma sobrecompensação dos seus participantes, uma vez que a pressão 

concorrencial é menor quando o processo de atribuição tem uma participação limitada. Os 

fornecedores de capacidade, por conseguinte, são incentivados a fazer uma oferta a um nível 

superior aos fundos efetivamente necessários para prestar o serviço de disponibilidade. Prova 

disso são os resultados do leilão de capacidade britânico, que mostram que a exclusão do 

leilão de qualquer dos tipos de fornecedores de capacidade elegíveis teria tido como resultado 

um preço de capacidade mais elevado. 

Ao mesmo tempo, o inquérito revelou uma tendência crescente para a criação de mecanismos 

abertos a um grupo mais vasto de potenciais fornecedores de capacidade. Em 2014, o Reino 

Unido, por exemplo, introduziu o mecanismo britânico de comprador central a nível do 

mercado e, em 2015, a França propôs um mecanismo de capacidade descentralizado a nível 

do mercado. A participação de vários fornecedores de capacidade é suscetível de ajudar a 

evitar a sobrecompensação e impedir distorções entre diferentes fornecedores de capacidade 

quer no interior de um Estado-Membro, quer no comércio transfronteiras.  

6.4.2. Participação transfronteiriça nos mecanismos de capacidade 

O inquérito revelou que, apesar de alguns países levarem em conta o contributo das 

importações provenientes de outros países para a sua segurança em situações de esforço, 

muito poucos dos onze Estados-Membros objeto do inquérito permitem que os fornecedores 

de capacidade de outros Estados-Membros (capacidade estrangeira) participem nos respetivos 

mecanismos de capacidade. Esta situação está a mudar, porém, uma vez que há um número 

crescente de Estados-Membros a trabalhar no sentido de permitir essa participação. Por 

exemplo, o Reino Unido incluiu interconectores (linhas de transporte transfronteiriças) no 

leilão de capacidade de 2015, e a França e a Irlanda estão a desenvolver planos para permitir a 

participação transfronteiriça nos respetivos mecanismos. A inclusão da participação 

transfronteiras está igualmente em conformidade com o objetivo da União da Energia de 

garantir um mercado da energia plenamente operacional e interligado. 

Ter em conta as importações na exploração de mecanismos de capacidade é uma condição 

essencial, na medida em que impede a sobrecontratação onerosa de capacidades que ocorreria 

se cada Estado-Membro utilizasse um mecanismo de capacidade para garantir a 
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autossuficiência. Permitir que capacidades estrangeiras participem num mecanismo de 

capacidade também elimina as distorções de sinais de investimento que favoreceriam os 

países que dispõem de mecanismos de capacidade mais generosos e beneficiaria os 

operadores estabelecidos. Além disso, essa abertura incentiva o investimento continuado na 

interconexão. 

Incluir as capacidades estrangeiras nos mecanismos de capacidade é um processo complexo 

do ponto de vista técnico. Um grupo de trabalho com a participação dos Estados-Membros 

reuniu-se em junho de 2015 para analisar a questão da participação transfronteiras nos 

mecanismos de capacidade. As conclusões do grupo de trabalho figuram como anexo 2 ao 

documento de trabalho dos serviços da Comissão que acompanha o relatório do inquérito 

setorial sob a forma de um documento de contributos para promover a discussão sobre este 

tema. O material apresentado no anexo não constitui uma posição formal da Comissão, nem é 

um resultado deste inquérito setorial, mas os participantes na consulta pública são convidados 

a apresentar as suas observações sobre o seu conteúdo. 

6.4.3. Processo de atribuição 

Se for bem concebido, um processo de atribuição seleciona a opção mais conveniente em 

termos de custo-eficácia entre os fornecedores de capacidade elegíveis e fixa um preço de 

capacidade que evite a sobrecompensação. O inquérito identificou uma grande variedade de 

abordagens para a atribuição. A principal distinção a fazer é entre o processo de atribuição 

administrativa e o processo de atribuição concorrencial. Num processo de atribuição 

administrativa, todos os fornecedores de capacidade elegíveis são selecionados sem recurso a 

um processo concorrencial, e a remuneração da capacidade é previamente definida pelas 

autoridades dos Estados-Membros ou negociada bilateralmente entre o Estado-Membro e o 

fornecedor de capacidade. Em contrapartida, num processo de atribuição concorrencial, os 

fornecedores de capacidade elegíveis participam num concurso e a remuneração da 

capacidade é o resultado deste processo. Os processos administrativos e concorrenciais são 

igualmente comuns em qualquer dos onze Estados-Membros abrangidos pelo inquérito, mas 

os processos de concurso concorrencial são um elemento cada vez mais presente nos 

mecanismos introduzidos nos últimos anos. O Reino Unido tem vindo a realizar leilões de 

capacidade desde 2014. A França está em vias de criar um mercado de comércio de licenças 

de capacidade. A Irlanda e a Itália afastam-se progressivamente do recurso ao processo de 

atribuição administrativa e preveem atribuir produtos de capacidade através de leilões. 

O inquérito setorial demonstrou que os processos de atribuição administrativa não são 

suscetíveis de revelar o real valor da capacidade e, consequentemente, de serem eficazes em 

termos de custos. Em Espanha, por exemplo, o preço de um serviço de interruptibilidade 

desceu quase para metade após a introdução de um leilão competitivo. Em contrapartida, os 

processos de atribuição concorrenciais são, em princípio, mais reveladores do valor real da 

capacidade, mas a experiência demonstra que isto só se aplica se a conceção do processo de 
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atribuição e a estrutura de mercado permitirem uma verdadeira concorrência. É igualmente 

improvável que um processo de atribuição que não revele o real valor da capacidade envie os 

sinais de investimento corretos. Se a remuneração da capacidade for demasiado elevada, o 

mecanismo mantém capacidades desnecessárias no mercado ou, inclusivamente, oferece 

novas capacidades em situações de sobrecapacidade. Por outro lado, se a remuneração for 

demasiado baixa, as instalações existentes sairão do mercado ou deixará de haver 

investimento em novas capacidades. 

A conceção do processo de atribuição num mecanismo de capacidade pode também afetar a 

concorrência no mercado da eletricidade. Por exemplo, o inquérito concluiu que, em 

mercados concentrados, os mecanismos de capacidade descentralizados (ou seja, em que os 

fornecedores individuais são responsáveis pela estimativa e aquisição da capacidade 

necessária), como o mecanismo que está a ser desenvolvido em França, podem funcionar 

como um obstáculo à entrada no mercado. Tal deve-se ao facto de os novos operadores terem 

menos capacidade para estimar as suas futuras necessidades de capacidade do que as 

empresas estabelecidas com uma ampla e estável base de clientes. 

6.4.4. Produto de capacidade 

Todos os mecanismos de capacidade incluem certas obrigações que os fornecedores de 

capacidade devem cumprir em contrapartida de uma remuneração. Estas obrigações vão desde 

a obrigação básica de construir e explorar uma central elétrica, passando por obrigações 

ligadas ao cumprimento de instruções do operador de rede (por exemplo, garantir a produção 

e o fornecimento de eletricidade), até às obrigações mais complexas (por exemplo, opções de 

fiabilidade que exigem retornos financeiros sempre que o preço de exercício for excedido por 

um preço de referência). 

Há também muitas respostas diferentes à questão de saber o que acontece se os fornecedores 

de capacidade não cumprirem as suas obrigações (sanções). Alguns mecanismos excluem 

simplesmente os fornecedores de capacidade de qualquer remuneração futura, mas a maioria 

exige a restituição dos montantes recebidos ou o pagamento de uma sanção adicional. 

O inquérito concluiu que, quando as obrigações são limitadas e as sanções em caso de 

incumprimento são de baixo valor, não há suficiente incentivo para que as instalações sejam 

fiáveis. O inquérito revelou igualmente a existência de conflito entre, por um lado, um regime 

de sanções eficaz num mecanismo de capacidade e, por outro, os impactos indesejáveis no 

funcionamento do mercado. Os responsáveis políticos poderiam considerar a introdução de 

sanções nos mecanismos de capacidade, em substituição de preços associados à escassez de 

eletricidade. Em ambas os casos, são enviados sinais para a produção ou a redução da procura 

em situações de escassez. No entanto, só os preços da eletricidade — e não as sanções 

aplicáveis aos mecanismos de capacidade — enviam um sinal para as importações no interior 
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do mercado interno. Por conseguinte, os Estados-Membros devem zelar por que os sinais do 

preço da eletricidade não sejam substituídos por mecanismos de capacidade. 

Outra conclusão a que o relatório chegou é a de que os mecanismos que incluem a resposta à 

procura contemplam, geralmente, obrigações diferentes para os prestadores de serviços de 

resposta à procura e para os produtores. Pode justificar-se uma certa diferenciação nas 

obrigações e sanções entre a produção e a resposta à procura, pelo menos no curto prazo, a 

fim de permitir o desenvolvimento da resposta à procura. 

6.5. Conclusões provisórias sobre a avaliação dos diversos tipos de mecanismos de 

capacidade 

Tendo em conta os resultados atrás expostos, a Comissão formula as seguintes conclusões 

provisórias sobre a questão de saber se os mecanismos de capacidade podem garantir a 

segurança do aprovisionamento de eletricidade e sobre a forma como os mesmos afetam o 

funcionamento do mercado interno da energia da UE. 

 O desenvolvimento de métodos harmonizados e mais transparentes de determinação dos 

níveis de adequação da produção e das normas de fiabilidade contribuiria para objetivar a 

necessidade de diferentes níveis de intervenção e melhorar a comparabilidade 

transfronteiras.  

 

 Os seis tipos diferentes de mecanismos de capacidade (ver a taxonomia supra) não estão 

igualmente aptos a fazer face aos problemas de capacidade. A melhor escolha depende da 

natureza do problema de adequação da produção que o mecanismo visa solucionar (a nível 

do mercado ou a nível local; de longo prazo ou transitório) e da estrutura do mercado da 

eletricidade do Estado-Membro em causa (grau de concentração). 

 

 Dos seis tipos de mecanismos de capacidade, dois (ou seja, os mecanismos baseados nos 

preços que preveem remuneração de capacidade a nível do mercado ou remuneração de 

capacidade específicas) podem levar a uma sobrecompensação dos fornecedores de 

capacidade, porque se baseiam na fixação administrativa dos preços, e não em 

procedimentos de atribuição concorrencial. 

 

 O risco de sobrecompensação é menor no caso dos outros quatro tipos de mecanismos de 

capacidade, que podem responder a problemas específicos de adequação da produção. A 

escolha do modelo mais adequado depende do problema de adequação concreto a 

resolver: 

 

 Os concursos para a criação de novas capacidades e de reservas estratégicas podem ser 

adequados para solucionar um problema de capacidade transitório. Um concurso 
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permite novos investimentos, enquanto uma reserva estratégica é normalmente 

utilizada para impedir o encerramento de instalações existentes. Nenhum destes dois 

modelos resolve as deficiências de mercado subjacentes, mas ambos podem colmatar 

uma lacuna em termos de capacidade até à realização de reformas que permitam ao 

mercado da eletricidade fornecer suficientes incentivos ao investimento, ou até à 

introdução de um mecanismo de capacidade a longo prazo mais adequado. Estes 

modelos devem, portanto, ser acompanhados de um plano credível para o futuro. 

 

 Os mecanismos de comprador central e os mecanismos de obrigação descentralizada 

poderiam ser opções adequadas para resolver um problema de adequação mais geral e 

de longo prazo, dependendo do nível de concorrência no mercado subjacente. Estes 

dois tipos de mecanismos de capacidade estão em melhores condições para atrair 

novas capacidades e permitir uma concorrência direta entre a produção e a resposta à 

procura, criando assim uma concorrência mais forte pela remuneração da capacidade e 

revelando o real valor económico da mesma. 

 

 Em todos os casos, os mecanismos de capacidade devem ser cuidadosamente concebidos, 

com especial atenção para a criação de normas de participação transparentes e abertas e de 

um produto de capacidade que não comprometa o funcionamento do mercado da 

eletricidade. Nomeadamente, os preços da eletricidade devem continuar a fornecer um 

sinal de escassez por forma a que a eletricidade seja importada de outros 

Estados-Membros nos momentos certos.   

Estas conclusões provisórias centram-se principalmente na aptidão de diversos mecanismos 

de capacidade para solucionar problemas de segurança do aprovisionamento de eletricidade 

do modo economicamente mais rentável e que minimize a distorção do mercado. No entanto, 

os mecanismos de capacidade podem afetar o cabaz de produção e, nessa medida, interagir 

com os instrumentos de política que visam promover a descarbonização. Tal como foi 

reconhecido nas Orientações relativas a auxílios estatais à proteção ambiental e à energia
15

, a 

conceção dos mecanismos de capacidade deve ter em conta estes impactos, de modo a 

contribuir para a coerência global da política energética da UE nos mercados da eletricidade.  

                                                            
15 Ver ponto (233), alínea e), do EEAG: «a medida deve [...] dar preferência a produtores hipocarbónicos, em 

caso de parâmetros técnicos e económicos equivalentes «e ponto (220)» os auxílios à adequação da produção 

podem contradizer o objetivo da eliminação progressiva de subsídios prejudiciais ao ambiente, incluindo 

combustíveis fósseis. Os Estados-Membros devem, pois, começar por considerar formas alternativas de alcançar 

a adequação da produção que não tenham um impacto negativo sobre o objetivo da eliminação progressiva de 

subsídios prejudiciais a nível ambiental ou económico, tais como medidas que visem facilitar a gestão do lado da 

procura e aumentar a capacidade de interconexão.» 
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No âmbito da consulta pública, a Comissão convida as partes interessadas a formularem 

observações sobre estas conclusões provisórias. A Comissão retirará conclusões mais 

definitivas no seu relatório final, que proporcionará aos Estados-Membros e aos participantes 

no mercado maior clareza sobre a forma como irá aplicar as regras em matéria de auxílios 

estatais da UE aquando da avaliação futura dos mecanismos de capacidade. 

7. Próximas etapas 

Com o presente relatório intercalar e o documento de trabalho dos serviços da Comissão em 

anexo, a Comissão apresenta ao setor e aos Estados-Membros, para consulta, os seus 

resultados preliminares e conclusões provisórias sobre o inquérito setorial aos mecanismos de 

capacidade. Nos próximos meses, a Comissão empreenderá um debate ativo com as partes 

interessadas, com vista a apresentar um relatório final ainda este ano. A Comissão utilizará o 

relatório final para avaliar os mecanismos de capacidade notificados no âmbito dos auxílios 

estatais e elaborar propostas legislativas sobre a revisão da configuração do mercado da 

eletricidade. 
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