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Na versão publicada da presente decisão 

foram omitidas algumas informações em 

conformidade com o disposto nos artigos 

24.º e 25.º do Regulamento (CE) n.º 

659/1999 do Conselho, de 22 de Março de 

1999, que estabelece as regras de execução 

do artigo 93.° do Tratado CE, relativamente 

à não divulgação das informações 

abrangidas pelo segredo profissional. As 

omissões estão indicadas por […] 

 

 

VERSÃO PÚBLICA 

O presente documento é um documento 

interno da Comissão disponível 

exclusivamente a título informativo. 

 

 
Assunto: Auxílio Estatal SA.40227 (2014/N) – Portugal 

Auxílio ao projeto Windfloat. 

 

Excelência, 

1. PROCEDIMENTO 

(1) Nos termos do artigo 108.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia («TFUE»), Portugal notificou o projeto de financiamento da construção 

do protótipo Windfloat. Na sequência de contactos pré-notificação, o pedido foi 

apresentado por via eletrónica em 15 de dezembro de 2014. Mais informações 

foram apresentadas em 13 de fevereiro de 2015. 

2. DESCRIÇÃO DA MEDIDA 

2.1. Antecedentes e objetivos do projeto 

(2) A medida notificada propõe apoiar a demonstração de uma nova tecnologia eólica 

flutuadora semisubmersível para a geração de energia eólica offshore. 

(3) As turbinas eólicas offshore convencionais são normalmente montadas sobre 

fundações ancoradas ao fundo do mar para assegurar estabilidade. A atual 

tecnologia offshore emprega diferentes tipos de fundações, que permitem a 
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aposição em águas de profundidades compreendidas entre 20-80m. Para águas 

mais profundas encontram-se em desenvolvimento turbinas eólicas flutuantes. O 

consórcio Windplus está a desenvolver uma destas turbinas eólicas flutuantes. 

(4) Na sequência dos resultados positivos obtidos com um protótipo, o consórcio 

Windplus pretende desenvolver a tecnologia até uma fase pré-comercial com 

grandes turbinas (>5 MW) e com base num projeto com uma capacidade total de 

25 MW. Portugal pretende prestar auxílio ao projeto de 25 MW. Por forma a 

testar a nova tecnologia, o parque eólico será explorado durante 25 anos, 

fornecendo energia à rede. 

(5) O projeto Windfloat foi selecionado para financiamento pelo programa europeu 

NER300. A proposta do Governo português vai no sentido de continuar a apoiar o 

Windfloat sob a forma de investimento e auxílio ao funcionamento. 

2.2. O projeto 

(6) O projeto Windfloat ficará localizado 20 km ao largo da costa de Viana do 

Castelo, Portugal, a uma profundidade de aproximadamente 100 m. A seleção das 

turbinas encontra-se atualmente em curso. São possíveis duas configurações: 

uma, recorrendo a três turbinas Vestas V164 de 8,33 MW; a outra, fazendo uso de 

quatro turbinas Siemens S154 de 6,25 MW
1
. O parque eólico será ligado à rede 

com uma ligação direta de 33 ou 66 kV. 

(7) As características da tecnologia Windfloat são as seguintes: 

 A tecnologia é indiferenciada e não privilegia qualquer tipo de 

turbina – pode ser usada com qualquer tecnologia de turbinas 

disponível no mercado; 

 A tecnologia é altamente estável – a Windfloat maximiza a 

estabilidade minimizando simultaneamente a utilização de aço; 

 Flexibilidade à profundidade – a Windfloat pode ser utilizada em 

profundidades a partir de 40m; 

 Simplicidade – montagem completamente executada em terra 

utilizando tecnologias padrão existentes. 

(8) Os custos de investimento do projeto estimam-se em EUR […]. Espera-se que o 

projeto Windfloat tenha a duração de 25 anos, com o auxílio a ser pago por um 

período de 20 anos. Espera-se que os custos operacionais se situem na ordem de 

EUR […] ao longo de 20 anos. 

(9) Espera-se que o projeto Windfloat venha a gerar […] MWh de eletricidade por 

ano durante 25 anos. 

                                                 
1
  Portugal apenas apresentou cálculos de custos detalhados para as turbinas de maiores dimensões. 

Todavia, espera-se que os benefícios líquidos de ambos os tipos de turbinas durante toda a duração do 

projeto sejam semelhantes e as turbinas representam apenas […] % dos custos totais do projeto. 
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2.3. Beneficiários 

(10) O beneficiário do auxílio sera o consórcio Windplus. Este é participado pelo 

Grupo EDP (Energias de Portugal), pela Repsol (ambos através da Principle 

Power), pela A. Silva Matos (um fabricante de aço português) e pela Portugal 

Ventures (um fundo de investimento privado detido pelo Estado português). A 

figura 1 ilustra a estrutura acionista do Windplus: 

[…] 

Figura 1: Estrutura acionista do Windplus. Fonte: autoridades portuguesas. 

(11) O consórcio Windplus é proprietário da tecnologia patenteada Windfloat e é a 

única empresa posicionada de maneira a desenvolver o protótipo existente. 

Existem muito poucos outros projetos de turbinas eólicas, e todos na fase pré-

comercial de desenvolvimento. 

2.4. Financiamento: orçamento, intensidade e duração do auxílio 

(12) O Windfloat será financiado a partir de diferentes fontes. O financiamento 

europeu do programa NER300 providenciará um auxílio ao investimento no 

montante de EUR 29 990 526. 

(13) O Windfloat também receberá auxílios ao investimento e ao funcionamento no 

montante de EUR 19 004 000 concedidos pelo Estado português através do Fundo 

Português de Carbono, gerido pela Agência Portuguese do Ambiente, um instituto 

público tutelado pelo Ministério português do Ambiente, Ordenamento do 

Território e Energia. 

(14) O auxílio ao investimento do Fundo Português de Carbono equivalerá a 

EUR 6 004 000. 

(15) O auxílio ao funcionamento do Fundo Português de Carbono corresponderá a 

EUR 13 000 000 e será concedido sob a forma de uma subvenção tarifária de 

34 EUR/MWh. A subvenção tarifária será paga mensalmente no que diz respeito 

à eletricidade produzida pela central Windfloat, até um montante máximo anual 

de EUR 2 800 000. Caso o pagamento da subvenção tarifária exceda o montante 

máximo anual, o excesso transita para o ano seguinte, até ao limite de 

EUR 13 000 000. Espera-se que a subvenção tarifária do Fundo Português de 

Carbono seja liquidada em cinco anos. 

(16) O projeto também receberá auxílio sob a forma de uma subvenção tarifária por 

parte do Estado português no âmbito do regime de apoio às tecnologias 

renováveis experimentais e pré-comerciais
2
. 

(17) O regime de apoio às tecnologias renováveis experimentais e pré-comerciais 

consiste numa subvenção tarifária de EUR 168/MWh nos primeiros 10,6 MW e 

de EUR 100/MWh para a restante capacidade instalada e aplicar-se-á por um 

período de 20 anos. 

                                                 
2
  Este regime foi notificado à Comissão com o número de processo SA.39347 - «Regime de apoio às 

tecnologias renováveis experimentais e pré-comerciais». 
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(18) A subvenção tarifária de EUR 100/MWh para a restante capacidade instalada é 

aumentada para EUR 129/MWh quando terminar o apoio do Fundo Português de 

Carbono, que terá desembolsado o montante máximo de auxílio, no total de 

EUR 19 004 000 (EUR 6 004000 de auxílio ao investimento e EUR 13 000 000 

de auxílio ao funcionamento). 

(19) Tendo em conta o auxílio ao funcionamento (subvenção tarifária) proveniente, 

tanto do Fundo Português de Carbono, como do regime de apoio às tecnologias 

renováveis experimentais e pré-comerciais, o auxílio ao funcionamento total 

cifrar-se-á numa subvenção tarifária de EUR 162,8/MWh, enquanto o Fundo 

Português de Carbono pagar o auxílio (esperado nos primeiros cinco anos) e  

EUR 145,5/MWh no período restante, até final do período de apoio de 20 anos 

(esperado durante 15 anos)
3
. A partir de 1 de janeiro de 2013, a subvenção 

tarifária será atualizada anualmente com recurso ao índice de preços de Portugal 

Continental. 

(20) O custo total estimado do projeto cifra-se em EUR […] para os primeiros 20 

anos, dos quais EUR […] correspondem a custos de investimento e EUR […] a 

custos de funcionamento. Portugal providenciou o cálculo dos custos de produção 

com base nas informações apresentadas supra e resumidas no quadro 1. 

Quadro 1: Custos de investimento e de funcionamento e apoio ao investimento. Fonte: 

autoridades portuguesas. 

Auxílio ao investimento  

a - Apoio ao investimento da APA EUR 6 004 000    

b - Apoio ao investimento do NER300 EUR 29 990 526    

Custos de investimento EUR […] 

Custos de funcionamento EUR […] 

TOTAL (custos-a-b) EUR […]       

 

(21) Com base nestes montantes, que têm em conta o apoio ao investimento tanto do 

Fundo de Carbono como do programa NER300 e uma produção esperada de 

[…] MWh, os custos de produção calculados com base no Custo Nivelado de 

Eletricidade (CNE) estimam-se em EUR […]/MWh. O CNE é calculado tendo 

em conta um Custo Médio Ponderado do Capital de 10,12 %. Portugal considera 

esta taxa próxima das taxas mínimas de projetos semelhantes. 

(22) O projeto tem uma Taxa Interna de Rendimento (TIR) estimada de […] % numa 

base real, depois de imposto. 

2.5. Quadro normativo nacional 

(23) As bases jurídicas nacionais que estabelecem o Fundo Português de Carbono são 

o Decreto-Lei n.º 71/2006 e a Portaria n.º 1202/2006. 

                                                 
3
  Cálculo efetuado com base na subvenção tarifária média ponderada do regime de apoio às tecnologias 

renováveis experimentais e pré-comerciais e do Fundo Português de Carbono. 

- Período inicial: (168*10,6+100*14,4)/25 + 34 = 162,8. 

- Período restante: (168*10,6 + 129*14,4)/25 = 145,5. 
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(24) As autoridades portuguesas confirmaram que o Fundo Português de Carbono não 

é financiado através de nenhuma tributação incidente sobre o consumo de 

eletricidade. O seu financiamento provém de taxas e receitas da venda em leilão 

de licenças de emissão no âmbito do Regime de Comércio de Licenças de 

Emissão da UE (RCLE). 

(25) O regime de apoio às tecnologias renováveis experimentais e pré-comerciais será 

efetivado pelas autoridades portuguesas através do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 

23 de agosto, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de 

8 de agosto. 

3. APRECIAÇÃO DA MEDIDA: 

3.1. Existência de auxílio 

(26) Uma medida constitui um auxílio estatal na aceção do artigo 107.º, n.º 1, do 

TFUE, caso seja «[concedida] pelos Estados ou proveniente[…] de recursos 

estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem 

falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções […] na 

medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados-Membros.» 

(27) O beneficiário receberá apoio do Estado português através do Fundo Português de 

Carbono, gerido pela Agência Portuguesa do Ambiente. Esta constitui um 

instituto público, tutelado pelo Ministério português do Ambiente, Ordenamento 

do Território e Energia. 

(28) A Comissão observa que estes fundos constituem recursos estatais, uma vez que o 

Fundo Português de Carbono é financiado a partir de impostos e receitas da venda 

em leilão de licenças de emissão e a Agência Portuguesa do Ambiente atua sob 

supervisão do Ministério. 

(29) O beneficiário também receberá financiamento através do regime de apoio às 

tecnologias renováveis experimentais e pré-comerciais
4
. A Comissão considerou 

que este regime de apoio constituía um auxílio estatal
5
. 

(30) A medida notificada favorece a geração de eletricidade a partir de uma instalação 

eólica offshore específica, conferindo uma vantagem seletiva ao beneficiário. A 

eletricidade é um bem comercializado amplamente entre os Estados-Membros e, 

por conseguinte, as medidas notificadas são passíveis de falsear a concorrência no 

mercado da eletricidade e afetar as trocas comerciais entre os Estados-Membros. 

Por conseguinte, as medidas notificadas constituem auxílios estatais na aceção do 

artigo 107.º do TFUE. 

3.2. Legalidade 

(31) O auxílio foi autorizado antes do final de 2014 sujeito a aprovação da Comissão. 

Por conseguinte, as autoridades portuguesas puseram em execução a medida de 

                                                 
4
  É providenciado mais apoio no âmbito do programa NER300, tal como foi descrito no ponto (12). 

Trata-se de um programa europeu cujos projetos são financiados a nível da UE. 

5
  O regime é apreciado ao abrigo da notificação feita por Portugal com o número de processo SA.39347. 
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auxílio antes de uma decisão final da Comissão. Assim, Portugal cumpriu a 

obrigação de suspensão prevista estabelecida no artigo 108.º, n.º 3, do TFUE. 

3.3. Compatibilidade ao abrigo das Orientações relativas a auxílios estatais à 

proteção ambiental e à energia 2014-2020 

(32) A Comissão apreciou a compatibilidade do regime de auxílios notificado com 

base no artigo 107.º n.º 3, alínea c), do TFUE. A Comissão observa que a medida 

notificada pretende promover a geração de eletricidade a partir de fontes 

renováveis, nomeadamente o vento ao largo da costa. No que diz respeito ao 

apoio destinado à eletricidade a partir de fontes renováveis, a medida notificada 

inscreve-se no âmbito das Orientações relativas a auxílios estatais à proteção 

ambiental e à energia 2014-2020 (EEAG)
6
.  

(33) Por conseguinte, a Comissão apreciou as medidas notificadas com base nas 

disposições gerais de compatibilidae das EEAG (estabelecidas na sua secção 3.2) 

e com base nos critérios específicos de compatibilidade aplicáveis aos auxílios ao 

investimento e ao funcionamento concedidos no domínio da eletricidade a partir 

de fontes renováveis de energia (secção 3.3). 

3.3.1. Objetivo de interesse comum 

(34) O objetivo da medida de auxílio notificada é ajudar Portugal a alcançar os 

objetivos de longo prazo em matéria de alterações climáticas e sustentabilidade 

energética, em consonância com a estratégia UE 2030. O projeto ajudará Portugal 

a expandir o portefólio de tecnologias disponíveis em matéria de energias 

renováveis. Em consonância com os pontos 30 e 31 das EEAG, Portugal definiu o 

objetivo da medida e explicou as contribuições esperadas para assegurar um 

sistema energético competitivo, sustentável e seguro. 

(35) Além disso, em consonância com o ponto 33 das EEAG, Portugal demonstrou 

que a medida notificada visa em particular o objetivo de longo prazo de 

descarbonização, uma vez que se focaliza no desenvolvimento de uma tecnologia 

desde o protótipo até ao nível comercial. 

(36) A Comissão considera que as medidas de auxílio notificadas visam um objetivo 

de interesse comum em conformidade com o artigo 107.º, n.º 3, alínea c), do 

Tratado. 

3.3.2. Necessidade de um auxílio estatal, instrumento apropriado e efeito 

de incentivo  

(37) No ponto 107 das EEAG, a Comissão reconhece que «nalgumas condições, os 

auxílios estatais podem constituir um instrumento adequado para contribuir para 

a consecução dos objetivos da UE e objetivos nacionais conexos». 

(38) Tal como se encontra previsto no ponto 115 das EEAG, a Comissão, em 

princípio, presume a existência de uma deficiência de mercado residual que pode 

tornar necessário o auxílio estatal a fim de encorajar os investimentos na energia 

renovável. 

                                                 
6
  JO C 200 de 28.6.2014. 
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(39) Além disso, Portugal demonstrou, em consonância com o ponto 38 das EEAG, 

através dos valores apresentados nos cálculos constantes do Quadro 1 e do CNE 

que, sem o auxílio, os custos do projeto eólico offshore flutuante excederiam 

muito as respetivas receitas e que a medida se dirigia, portanto, a uma deficiência 

de mercado residual sob a forma de externalidades negativas. 

(40) De acordo com o ponto 116 das EEAG, a fim de permitir que os Estados-

Membros alcancem os seus objetivos em conformidade com os objetivos UE 

2020 e 2030, a Comissão pressupõe que a concessão de um auxílio estatal 

constitui um instrumento adequado para promover a energia a partir de fontes 

renováveis (desde que todas as demais condições sejam preenchidas). 

(41) Em consonância com o ponto 49 das EEAG, o efeito de incentivo ocorre se o 

auxílio induzir o beneficiário a alterar o seu comportamento para alcançar o 

objetivo de interesse comum, o que não faria sem os auxílios. 

(42) A Comissão observa que sem os auxílios o projeto notificado não seria 

financeiramente viável, uma vez que a central gerará eletricidade a um custo 

muito superior ao preço de mercado esperado da eletricidade. Neste contexto, as 

autoridades portuguesas retorquiram que os custos totais do projeto (incluindo 

custos de capital e depreciação) são aproximadamente três a quatro vezes 

superiores às receitas projetadas da venda de eletricidade. Em consonância com o 

disposto no ponto 3.2.4.2, as autoridades portuguesas mostraram que, sem os 

auxílios, a energia proveniente do parque eólico Windfloat não pode competir 

com a eletricidade gerada a partir de outras fontes e que a taxa de retorno do 

projeto seria negativa. O auxílio, por conseguinte, permite ao beneficiário alterar 

o seu comportamento e investir no projeto eólico offshore notificado. 

(43) As autoridades portuguesas confirmaram que o requerente devia apresentar um 

formulário de pedido antes de ser selecionado e de lhe ser atribuído o auxílio. A 

Comissão observa que as medidas notificadas cumprem a obrigação de utilizar 

um formulário de pedido de auxílio, conforme estabelecido no ponto 51 das 

EEAG. A Comissão observa ainda que o pedido foi apresentado antes de as 

atividades descritas nos projetos terem iniciado. 

(44) Por conseguinte, a Comissão considera que o auxílio aos projetos notificados é 

necessário, concedido através de um instrumento adequado e que assegura o 

incentivo para atingir o objetivo de interesse comum. 

3.3.3. Proporcionalidade 

(45) Nos termos do ponto 69 das EEAG, considera-se que o auxílio ao ambiente é 

proporcionado, se o montante de auxílio por beneficiário se limitar ao mínimo 

necessário para alcançar o objetivo de proteção ambiental ou de energia visado. 

(46) A Comissão apreciou a proporcionalidade do auxílio ao abrigo da secção 3.3.2 

das EEAG no atinente ao auxílio ao funcionamento e das secções 3.3.1 e 3.2 no 

tocante ao auxílio ao investimento. 

(47) As autoridades portuguesas estimaram a intensidade de auxílio relativa ao auxílio 

ao investimento de acordo com a metodologia explicada na secção 3.2.5 das 

EEAG. Para este fim, as autoridades portuguesas têm em consideração uma 

central elétrica com turbina a gás de ciclo combinado (CETGCC) da mesma 
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potência nominal que a situação contrafactual. Os custos de investimento de 

referência de uma CETGCC estimam-se em EUR 636 000 por MW. Os custos 

para a obtenção de 25 MW no cenário contrafactual estimam-se, assim, em 

EUR 15 900 000. 

(48) Quando calculados de acordo com a metodologia descrita no ponto 73 das EEAG, 

tendo em conta o cenário contrafactual descrito no ponto (47) e os custos de 

investimento descritos no ponto (20), os custos elegíveis para o projeto estimam-

se em EUR […]. A intensidade de auxílio do projeto Windfloat é igual, portanto, 

a […] % dos custos elegíveis. 

(49) Para efeitos de sujeição às regras da cumulação, esta percentagem também é 

calculada com base, tanto no auxílio ao investimento recebido do Fundo 

Português de Carbono, como do apoio ao investimento no âmbito do NER300. A 

intendidade em termos de auxílio aumentaria para […] %. O Quadro 2 mostra os 

custos elegíveis e o cálculo da intensidade do auxílio do projeto. 

Quadro 2: Cálculo da intensidade do auxílio. 

I- Auxílio ao investimento  

a –Apoio ao investimento da APA EUR 6 004 000 

b - Apoio ao investimento do NER300 EUR 29 990 526 

Cenário contrafactual   

c – Custo de investimento CETGCC EUR 15 900 000 

II- Custos elegíveis  

d – Custo de investimento Windfloat EUR […] 

TOTAL: d-c EUR […]    

Intensidade de auxílio  

Percentagem de custos elegíveis: 

(a+b)/Total 

[…] % 

(50) Uma vez que a intensidade de auxílio para o auxílio ao investimento recebido do 

Fundo de Carbono, tanto incluindo como excluindo o apoio no âmbito do 

NER300, se encontra abaixo da intensidade máxima de auxílio descrita no anexo 

I das EEAG, as regras de cumulação e as regras de intensidade do auxílio da 

Secção 3.2.5 são respeitadas. 

(51) A Comissão observa que o auxílio será concedido antes do final de 2015 e que, 

por esse motivo, as condições estabelecidas nos pontos 124 e 126 não são 

aplicáveis. Além disso, a Comissão observa que a necessidade de um 

procedimento de concurso numa fase de transição foi apreciada na notificação do 

regime de apoio às tecnologias renováveis experimentais e pré-comerciais
7
. 

(52) Como o auxílio não é concedido através de um procedimento de concurso 

competitivo, em consonância com o ponto 126 das EEAG, a proporcionalidade do 

auxílio ao funcionamento é apreciada com base no ponto 131 das EEAG. 

(53) Tal como se descreveu no ponto (21) supra, o CNE é estimado em  

EUR […]/MWh tendo em conta um Custo Médio Ponderado do Capital de 

                                                 
7
  Ver decisão relativa ao processo número SA.39347. 
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10,12 %. Esta estimativa também tem em conta o auxílio ao investimento 

cumulado do Fundo Português de Carbono e o apoio ao investimento do 

programa NER300
8
. 

(54) Tal como se descreveu no ponto (19) supra, a mais elevada subvenção tarifária 

paga ao projeto cifra-se em EUR 162,8/MWh e é inferior ao CNE estimado de 

EUR […]/MWh. Além disso, as autoridades portuguesas mostraram que o auxílio 

ao investimento do Fundo Português de Carbono e o apoio ao investimento do 

programa NER300 se deduziam do montante total investido no cálculo do CNE 

(ver ponto 131b das EEAG). O auxílio só será concedido uma vez a central 

totalmente depreciada de acordo com as regras contabilísticas normais, pois o 

projeto é depreciado em 25 anos e o auxílio não será concedido depois de 

decorridos 20 anos.  

(55) Como o auxílio notificado só diz respeito a auxílios ao projeto Windfloat e não a 

nenhum outro projeto, não é necessária uma atualização anual dos custos de 

produção. As condições do ponto 131 das EEAG encontram-se, portanto, 

preenchidas. 

(56) Em consonância com o ponto 3.2.5.3, a rendibilidade do projeto ao longo da sua 

vida útil foi apreciada. Tendo em conta, por um lado, os auxílios ao investimento 

e ao funcionamento do Fundo Português de Carbono, o auxílio ao funcionamento 

com base no regime de apoio às tecnologias renováveis experimentais e pré-

comerciais e o apoio proveniente do programa NER300 e, por outro lado, os 

custos estimados de investimento e funcionamento, as autoridades portuguesas 

calcularam uma TRI de aproximadamente […] % para o projeto. Portugal 

considera tal taxa de retorno adequada, uma vez que o projeto Windfloat, uma 

tecnologia na fase inicial de desenvolvimento, é consideravelmente mais 

arriscado do que um investimento comparável que utilize tecnologias 

convencionais. 

(57) A Comissão considera que Portugal demonstrou suficientemente que a TIR para o 

projeto não excede um retorno normal para este tipo de projeto e observa que esta 

taxa é coerente com as previamente aprovadas pela Comissão para projetos 

eólicos offshore convencionais
9
. 

(58) Face às considerações supra, pode concluir-se que o auxílio estatal concedido 

para o projeto notificado é proporcionado. 

3.3.4. Distorção da concorrência e teste do equilíbrio 

(59) Ao abrigo do ponto 90 das EEAG, a Comissão considera que os auxílios para fins 

ambientais irão, pela sua própria natureza, tender para o fomento de produtos e 

tecnologias respeitadores do ambiente em detrimento de outros, mais poluentes e 

esse efeito dos auxílios não será, em princípio, encarado como uma distorção 

indesejada da concorrência, visto que está intrinsecamente ligado ao próprio 

objetivo dos auxílios. 

                                                 
8
  A Comissão considera esta percentagem em consonância com as taxas de retorno normalmente 

utilizada para este tipo de projetos, ver decisão relativa ao processo número SA.39347. 

9
  C(2014) 5074 final. JO C 393 de 7 de novembro de 2014, p. 9 – 12. 
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(60) A Comissão observa ainda que a eletricidade gerada pelo projeto Windfloat 

constituirá uma pequena percentagem do mercado português de eletricidade e é 

estimada em menos de 0,2%. Dada a dimensão limitada do projeto (25 MW) e o 

pressuposto geral de que os efeitos de distorção são limitados, a Comissão 

considera que as autoridades portuguesas demonstraram que a secção 3.2.6.3 está 

a ser cumprida. Por conseguinte, a Comissão considera que o projeto notificado 

não terá qualquer impacto significativo na concorrência no âmbito do mercado 

ibérico da eletricidade. 

(61) Além disso, nos termos do ponto 116 das EEAG, a fim de permitir que os 

Estados-Membros alcancem os seus objetivos em conformidade com os objetivos 

da estratégia UE 2020 e 2030, a Comissão pressupõe que os efeitos de distorção 

do auxílio são limitados (desde que todas as restantes condições sejam 

preenchidas). 

(62) A Comissão considera, portanto, que a medida proposta não tem efeitos de 

distorção indevidos sobre a concorrência e as trocas comerciais, sendo o balanço 

geral positivo. 

3.3.5. Outros aspetos – Conformidade com os artigos 30.º e 110.º do TFUE 

(63) Tal como se descreveu no ponto (24) supra, o auxílio do Fundo de Carbono será 

financiado a partir de taxas e receitas da venda em leilão de licenças de emissão. 

O projeto beneficiará também de auxílios no âmbito do regime de apoio às 

tecnologias renováveis experimentais e pré-comerciais. 

(64) Na decisão relativa ao regime de apoio às tecnologias renováveis experimentais e 

pré-comerciais
10

, a Comissão concluiu que os compromissos assumidos por 

Portugal asseguram a conformidade do regime com os artigos 30.º e 110.º do 

TFUE. Como a medida de auxílio a favor do projeto Windfloat é financiada da 

mesma maneira que o regime relativamente ao qual se concluiu a conformidade 

com os referidos artigos, a Comissão considera que o financiamento do auxílio 

notificado também se encontra em conformidade com os artigos 30.º e 110.º do 

TFUE. 

3.3.6. Conclusão relativamente à compatibilidade da medida 

(65) À luz do que anteriormente se expõe, a Comissão considera, com base nas EEAG, 

que a medida de auxílio notificada é compatível com o mercado interno. 

4. CONCLUSÃO 

A Comissão decidiu, em conformidade: 

não levantar objeções ao auxílio, na medida em que este é compatível com o mercado 

interno nos termos do artigo 107.º, n.º 3, alínea c), do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia. 

Se quaisquer partes deste ofício estiverem abrangidas pela obrigação de sigilo 

professional de acordo com a comunicação da Comissão relativa ao sigilo profissional e 

não devam ser publicadas, a Comissão deve ser informada desse facto no prazo de quinze 

                                                 
10

  Ver decisão relativa ao processo número SA.39347. 
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dias úteis a contar da notificação do presente ofício. Se não receber um pedido 

fundamentado nesse sentido no prazo indicado, a Comissão presumirá que existe acordo 

quanto à publicação do texto integral da carta. Se Portugal pretender que determinadas 

informações sejam abrangidas pela obrigação de sigilo professional, deve indicar que 

partes e fornecer uma justificação para cada parte relativamente à qual solicita a não 

divulgação. 

O seu pedido deve ser enviado eletronicamente em conformidade com o artigo 3.º, n.º 4, 

do Regulamento (CE) n.º 794/2004 da Comissão, 

Queira Vossa Excelência aceitar os protestos da minha elevada consideração. 

Pela Comissão 

 

Margrethe VESTAGER 

Membro da Comissão 

 


