
 

 
Sua Ex.ª o Ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva 
Largo do Rilvas 
P 1399-030 LISBOA 
 
 
 
 
Comissão Europeia/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË — Tel. +32 22991111 

 

COMISSÃO EUROPEIA 
 
 
 
 
 

Bruxelas, 8.1.2019 
C(2018) 9048 final 

 
  

VERSÃO PÚBLICA 

O presente documento é um documento 
interno da Comissão disponível 
exclusivamente a título informativo. 

 

 
 
Assunto: Auxílio Estatal SA.48881 (2018/N) - Portugal 
 Regime especial de apoio a instalações de produção de energia a 

partir de biomassa situadas próximo de florestas em Portugal 

Senhor Ministro,  

1. PROCEDIMENTO 

(1) Após um período de pré-notificação iniciado em agosto de 2017, em 9 de março 
de 2018, as autoridades portuguesas notificaram a Comissão de um regime de 
apoio à produção de eletricidade a partir de biomassa, através de instalações de 
produção de energia situadas na proximidade de florestas em risco de incêndio em 
Portugal. Em 4 e 18 de maio de 2018, foram enviados pedidos de informações a 
Portugal, que apresentou informações adicionais em 26 de julho, 4 de setembro, 1 
de outubro, e, por último, em 19 de novembro de 2018. 

2. DESCRIÇÃO  

2.1. Antecedentes 

(2) No rescaldo de uma série de incêndios florestais em Portugal, em especial em 
2017, que envolveu perdas significativas de vidas humanas, de bens e de capital 
natural, as autoridades portuguesas manifestaram intenção de intervir para evitar 
novos incêndios florestais, prevendo a criação de incentivos para limpar as 
florestas e fazer uma utilização económica dos resíduos de biomassa. 
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(3) Em Portugal, os espaços florestais ocupam cerca de 35 % do território 
continental, fornecem diversos produtos essenciais para as atividades industriais e 
contribuem para gerar 2% do PIB. Os incêndios florestais minam esta riqueza e 
afetam a sustentabilidade de 64 % do território coberto por florestas e matagais. 
Entre 1980 e 2006, segundo dados oficiais, os incêndios florestais destruíram 
mais de 3 milhões de hectares. A extensão das áreas atingidas pelos incêndios dos 
últimos anos veio conferir maior ênfase à problemática da devastação das 
florestas. 

(4) Os incêndios não são, portanto, um mero problema de política florestal e 
sustentabilidade, mas também uma preocupação de proteção civil na dupla 
vertente da defesa da integridade física das populações e da preservação dos seus 
meios de subsistência e bens patrimoniais. 

(5) No âmbito de um conjunto de medidas ambientais com incidência nas florestas, e 
de harmonia com o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
(PNDFCI)1 de 2006, o Governo lançou, em 2006, procedimentos de concurso 
público visando a construção e exploração de 15 centrais elétricas, totalizando 
100 MW de capacidade instalada, alimentadas a biomassa florestal residual. As 
autoridades portuguesas esclareceram que o concurso público não tinha sido bem 
sucedido devido à falta de interesse por parte dos investidores privados: até 2016, 
só tinham sido construídas 2 das 15 centrais elétricas a biomassa2.  

(6) De acordo com as autoridades portuguesas, foram várias as razões na origem 
desta situação, mas a má localização das instalações foi particularmente 
destacada. As autoridades portuguesas citam um estudo onde se afirma que 
«foram construídas algumas instalações ineficientes em locais demasiado 
distantes das fontes de biomassa que exigem custos de transporte excessivos. 
Algumas delas são pura e simplesmente demasiado grandes e o abastecimento de 
biomassa é insuficiente na área circundante.»3 O estudo recomenda, por 

                                                 
1  O Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI) (2006-2018) foi aprovado pelo 

Conselho de Ministros em maio de 2006, RCM n.º 65/2006. O PNDFCI define estratégias e ações para 
promover a gestão florestal, a fim de reduzir os perigos de incêndio: aumentar a resiliência do 
território; reduzir a reincidência de incêndios; melhorar a eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 
recuperar os ecossistemas; melhorar a estrutura orgânica e funcional. As autoridades portuguesas 
aprovaram em 2006 e atualizaram em 2015 a Estratégia Nacional para as Florestas (ENF), a qual inclui 
o quadro estratégico para o setor florestal no que diz respeito a: minimização dos riscos de incêndio e 
agentes bióticos; especialização do território melhoria da produtividade através de gestão florestal 
sustentável; redução de riscos de mercado; eficiência e competitividade; simplificação dos 
instrumentos de política. O plano de 2016 estabelece períodos de tempo de 2006 a 2012 e de 2012 a 
2018 para o desenvolvimento de políticas setoriais e para a consecução dos objetivos e das medidas 
previstas. O Plano assenta em 5 eixos estratégicos: 1) Aumento da resiliência do território aos 
incêndios florestais; 2) Redução da incidência dos incêndios; 3) Melhoria da eficácia do ataque e da 
gestão dos incêndios; 4) Recuperação e reabilitação dos ecossistemas; 5) Adaptação de uma estrutura 
orgânica funcional e eficaz.  

2  Dois dos 15 lotes não tiveram candidatos. Apenas dois dos 13 projetos selecionados foram concretizados. 

3 Portugal Wildfire management in a New Era –Assessing Fire Risks, Resources and Reforms, Mark 
Beighley e Albert C. Hyde, fevereiro de 2018 (https://www.isa.ulisboa.pt/files/cef/pub/articles/2018-
04/2018_Portugal_Wildfire_Management_in_a_New_Era_Engish.pdf, última verificação em 
1/10/2018). O estudo chama igualmente a atenção para a «falta de incentivos económicos para promover 
oportunidades de remoção em grande escala da biomassa de vegetação rasteira, não comercial e de 
resíduos de colheitas para a produção de biocombustíveis ou eletricidade» como um dos principais 

 

https://www.isa.ulisboa.pt/files/cef/pub/articles/2018-04/2018_Portugal_Wildfire_Management_in_a_New_Era_Engish.pdf
https://www.isa.ulisboa.pt/files/cef/pub/articles/2018-04/2018_Portugal_Wildfire_Management_in_a_New_Era_Engish.pdf
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conseguinte, que se aprenda com esta experiência e se «elabore uma estratégia de 
várias pequenas instalações mais próximas das fontes de biomassa e, assim, se 
aumente potencialmente a produção de eletricidade.»4  

(7) Conforme consta do Decreto-Lei n.º 64/2017, aprovado depois dos incêndios do 
verão de 2017, as autoridades portuguesas consideram que são necessárias 
medidas especiais e excecionais para a criação e a operação de pequenas centrais 
elétricas alimentadas a biomassa perto das florestas em risco. Esta medida tem 
por principal objetivo proteger, gerir e preservar as florestas e combater os 
incêndios florestais, de harmonia com a política florestal do mais recente 
programa do governo para o «reforço do ordenamento florestal e da produtividade 
das principais fileiras silvoindustriais» e da «primazia da proteção da floresta face 
aos incêndios»5. 

(8) Segundo as autoridades portuguesas, as referidas instalações devem ser geridas 
pelos municípios ou por comunidades intermunicipais ou por associações de 
municípios com fins específicos, responsáveis juridicamente e publicamente pela 
gestão das florestas nos respetivos territórios. Os municípios devem desempenhar 
um papel essencial na dinamização do mercado dos sobrantes florestais e 
indiretamente o fomento das boas práticas de gestão e exploração florestal 
sustentável.  

(9) A medida é diferente e não está relacionada com o regime geral de apoio às FER 
aprovado pela Comissão no âmbito do processo SA.41694 (2015/N) Portugal - 
Apoio à eletricidade proveniente de fontes de energia renováveis em Portugal, um 
regime que vigorou até 31.12.2016 e que abrange todas as tecnologias FER, de 
todas as dimensões, com um sistema diferente (concursos) para instalações de 
grande e média escala, e tarifas de aquisição para instalações de pequena 
dimensão. 

  

                                                                                                                                                 
fatores para a falta generalizada de gestão da floresta portuguesa e a elevada frequência dos incêndios 
florestais em Portugal. 

4 O relatório Portugal Wildfire Management in a New Era - Assessing Fire Risks, Resources and Reforms 
sublinha ainda que «muitas espécies inflamáveis que agora compõem os sub-bosques precisam de ser 
removidas, mas têm pouco valor comercial. Cada vez mais os eucaliptais não são limpos porque a 
madeira não tem qualidade aceitável para a pasta de papel. Existe uma enorme quantidade de 
biomassa em Portugal que, se não for removida e eliminada, irá alimentar a próxima série de 
incêndios catastróficos. Conseguiram-se alguns resultados com a construção por todo o país de 
grandes centrais de produção de eletricidade alimentadas a biomassa. As centrais no norte do país 
estão a trabalhar eficazmente, o que não acontece com as do sul. As ilações retiradas destas 
experiências deveriam convidar à elaboração de uma estratégia de fixação de várias centrais mais 
pequenas na proximidade imediata das fontes de biomassa e, assim, aumentar a produção de 
eletricidade.»  

5  Ver Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 64/2017 de 12/6/2017. 



 

4 

2.2. Objetivos, base jurídica e descrição da medida 

(10) O objetivo do regime notificado, contido num projeto de Decreto do Ministério da 
Economia e da Energia, de aplicação do Decreto-Lei n.º 64/2017, de 12 de junho 
de 20176, é a defesa da floresta, o ordenamento e a preservação florestais, e o 
combate aos incêndios. 

(11) Considerando que as centrais a biomassa podem consumir biomassa de qualquer 
origem, o objetivo principal da medida consiste em melhorar a gestão das áreas 
florestais - nomeadamente as «zonas críticas» em risco de incêndio7 - através da 
criação de uma procura preferencial de biomassa florestal residual local8, o que 
contribuirá para a descontinuidade de combustível e mais zonas de gestão de 
combustível, bem como para a manutenção da rede de interrupção de 
combustível, em prol da contenção dos grandes incêndios florestais. 

(12) As centrais a biomassa podem também consumir madeira, sem valor comercial, 
proveniente de áreas florestais ardidas, promovendo assim a sua remoção das 
zonas florestais. Caso contrário, esse material permanecerá no solo, contribuindo 
para um aumento ainda maior da carga de combustível no futuro. 

(13) O consumo de biomassa resultante de cortes fitossanitários será também uma 
prioridade9, bem como a utilização da biomassa de espécies exóticas invasoras 
lenhosas. A propagação destas espécies é aumentada pelos incêndios florestais, 
com todas as consequências negativas bem conhecidas, a saber, a perda da 
biodiversidade e a diminuição da rentabilidade nas zonas florestais. 

(14) Um outro objetivo da medida é cumprir o objetivo nacional para as fontes de 
energia renováveis (FER). O objetivo FER para Portugal em 2020 é 31 %. Em 

                                                 
6  Diário da República, Série I — N.º 113 — 12 de junho de 2017.  

7 As autoridades portuguesas qualificaram como segue o procedimento para a definição de «zonas 
críticas» contida no artigo 6.º do Decreto-Lei 124/2006, de 28 de junho, com a redação que lhe foi 
dada pelos Decretos-Lei 15/2009 e 17/2009, de 14 de janeiro, 114/2011, de 30 de novembro, e 
83/2014, de 23 de maio. As zonas críticas correspondem à definição de risco de incêndio florestal, 
resultante da conjunção de três variáveis: o histórico das ocorrências, o declive e a ocupação dos solos. 
O risco de incêndio florestal é revisto anualmente devido a alterações ocorridas na ocupação dos solos 
e à evolução do histórico das ocorrências. A entidade responsável pela elaboração do mapa de Risco 
de Incêndio Florestal (RIF) é a autoridade florestal portuguesa — Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas. A variável de ocupação do solo utiliza o Corine Land Cover, que é atualizado 
de seis em seis anos, e sofreu a última atualização em 2012. A variável do histórico das ocorrências é 
atualizada anualmente. Por conseguinte, o RIF é relativamente dinâmico, mas a sua interpretação geral 
permanece coerente e estável. 

8 A biomassa florestal residual é definida como a fração biodegradável de produtos e resíduos 
resultantes da instalação, gestão e exploração florestal (cepos, raízes, folhas e ramos), do material 
lenhoso de cortes fitossanitários, de medidas de proteção contra incêndios florestais, e do controlo das 
zonas com espécies exóticas invasoras lenhosas, excluindo sobrantes da indústria da madeira 
(sobretudo casca, aparas e serradura). 

9 As autoridades portuguesas declararam que a mais grave doença das plantas em Portugal é a doença da 
murchidão do pinheiro causada pelo nemátodo Bursaphelenchus xylophilus que está classificado pela 
União Europeia como organismo prejudicial e referenciado pela Organização Europeia e 
Mediterrânica para a Proteção das Plantas (OEPP) como sujeito a quarentena, dado o seu elevado 
potencial destrutivo. 
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2016, Portugal atingiu já 28,5 %. A medida notificada deverá contribuir para 
0,12 % do objetivo mundial de 31 % de FER. 

(15) No que diz respeito aos meios para alcançar esse resultado, a medida visa dar 
poderes aos municípios para criar, direta ou indiretamente (através de consórcios 
de municípios ou adjudicadas a terceiros), centrais a biomassa, que receberão um 
prémio para a utilização de sobrantes florestais de zonas consideradas em risco de 
incêndio/«zonas críticas» na produção de energia elétrica ou elétrica e térmica 
(por cogeração10) em Portugal continental, até um total de 60 MW de capacidade 
instalada, e com um máximo de 15 MW por central. Tal como esclarecido pelas 
autoridades portuguesas, com base na legislação nacional em vigor desde 2006, 
os municípios adquiriram importância e competências crescentes na defesa das 
florestas contra os incêndios, como a criação e a coordenação de comissões 
municipais de defesa da floresta contra incêndios, a elaboração de planos 
operacionais municipais, abertura de gabinetes técnicos florestais e a articulação 
com as corporações de bombeiros e, nomeadamente, a criação e a manutenção da 
rede de interrupção e gestão de combustível. Após os incêndios florestais de 
2017, o Governo português chegou mesmo a alargar as obrigações que incumbem 
aos municípios, a quem cabe agora verificar o cumprimento pelos proprietários 
das suas obrigações de gestão de combustível e se necessário substituir-se aos 
mesmos em caso de incumprimento11. 

(16) As novas centrais utilizarão como biocombustível, de preferência, mas não 
exclusivamente, a biomassa residual das zonas florestais críticas próximas12. 
Assim, a fim de ajustar a dimensão da central ao combustível disponível, estimou-
se que as centrais terão normalmente uma capacidade instalada de 2 a 3 MW e um 
coeficiente de carga de cerca de 46/54 % (cerca de 4,030hrs/4,730hrs), o que 
corresponde a uma produção anual de 263 GWh. A produção proveniente destas 
centrais a biomassa não será tão significativa como a que se poderá esperar de 
uma central a biomassa de dimensão média. Tal como esclarecido pelas 
autoridades portuguesas, os beneficiários que tencionem criar uma central com 
capacidade superior a 2 MW terão de demonstrar a sustentabilidade dessa 
capacidade no longo prazo. Neste contexto, espera-se a criação de 20 a 30 novas 
centrais a biomassa.  

2.3. Montantes do auxílio, principais características e intensidade do regime 

(17) O regime diz respeito à produção de eletricidade e à cogeração. Para a categoria 
de centrais que produzem apenas eletricidade, a eletricidade produzida e 
introduzida na rede elétrica de serviço público (RESP) deve ser remunerada a 

                                                 
10 As autoridades portuguesas esclarecem que, no contexto da presente medida, as centrais de cogeração 

poderiam incorporar uma percentagem máxima de 5 % de combustível fóssil como combustível 
auxiliar, em cômputo anual. 

11 Ver, em particular, o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, a Lei n.º 20/2009, de 12 
de maio, e, mais recentemente, a Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, que altera o artigo 15.º do Decreto-
Lei n.º 124/2006. 

12 Uma vez que 57 % das zonas florestais estão classificadas como sendo de risco de incêndio elevado e 
muito elevado, estas zonas produzem cerca de 4,8 milhões de toneladas de biomassa por ano. 
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preços de mercado horários (Pmercado ou preço de mercado) do mercado diário 
do Mibel13, a que se acresce os suplementos remuneratórios seguintes: 

i) um prémio (prémio de mercado) por unidade de eletricidade produzida; 

ii) um prémio por unidade de eletricidade produzida no âmbito do contributo dado 
pela central para a Defesa contra Incêndios e a Preservação da Floresta (PDIF)14.  

(18) O prémio de mercado é um valor expresso em euros por megawatt hora 
(EUR/MWh), estabelecido por despacho do membro do Governo responsável 
pela energia, segundo uma fórmula específica (ver abaixo). As autoridades 
portuguesas esclareceram que a soma do preço de mercado (Pmercado) e do 
prémio de mercado é igual a 119 EUR/MWh, que é a taxa média paga em 
Portugal para a produção de eletricidade a partir de biomassa (Pfinal na fórmula 
abaixo)15. 

    

(19) Relativamente às centrais a biomassa de produção exclusivamente de eletricidade, 
as autoridades portuguesas esclareceram que assegurariam que a subvenção não 
seria concedida no caso de preços negativos (quando 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(ℎ,𝑑𝑑,𝑚𝑚) for igual a zero 
ou inferior a zero na fórmula acima).  

(20) Quanto ao PDIF, as autoridades portuguesas esclareceram que é constituído por 
um pagamento [no ano seguinte ao da produção (n +1)] de um montante com base 
nos seguintes fatores, segundo a fórmula: a) a média aritmética simples dos 
preços horários no mercado diário nacional (Pmercado), b) a percentagem da área 
ardida no distrito local do licenciado no ano n (com um valor a partir de 1 - para 
0 % -, diminuindo na proporção inversa da percentagem crescente de zonas 
ardidas16); c) a quantidade de eletricidade produzida no ano n a partir de biomassa 
de resíduos florestais com origem em zonas críticas: 

                                                 
13 Para efeitos da determinação do Pmercado, o preço médio de mercado (Pmm) é entendido como 

correspondendo à média aritmética simples dos preços horários no mercado diário nacional, 
publicados pelo operador de mercado responsável pelo preço do mercado diário (OMIP - Polo 
Português) nos 12 meses que antecedem o mês a que a produção de eletricidade diz respeito. 

14 O PDIF (Prémio para Defesa contra Incêndios e a Preservação da Floresta) é um valor expresso em 
EUR/MWh fixado de dois em dois anos por despacho do membro do Governo responsável pela 
energia. O documento é publicado no sítio Web da DGEG até 30 de novembro do ano anterior ao ano 
a que se reporta, depois de ouvido o parecer da DGEG e a ERSE. 

15 O parâmetro Pfinal é atualizado com base no índice de preços no consumidor da eletricidade (projeto 
de medida, artigo 3.º, n.º 2). 

16 O projeto de medida estabelece em anexo o quadro seguinte, como referido no artigo 5.º, n.º 2.  
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎 ∗  %𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝐵𝐵𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 𝑀𝑀𝐵𝐵𝑝𝑝𝐵𝐵𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑑𝑑𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎 

(21) Contrariamente ao prémio de mercado, que é pago por unidade de eletricidade 
produzida, independentemente da origem do combustível de biomassa, este 
prémio só será pago em relação à eletricidade produzida a partir da biomassa 
proveniente de zonas no concelho que tenham sido identificadas como críticas17.  

(22) No caso das instalações de cogeração, além do PDIF acima descrito, beneficiarão 
de um prémio de mercado diferenciado em função da capacidade (inferior e 
igual/superior a 2 MW). Em geral, a soma do Pmercado e prémio de mercado 
ascenderia a 85,37 EUR/MWh para instalações de cogeração de capacidade 
instalada inferior a 2 MW e a 69,29 EUR/MWh para centrais entre 2 e 15 MW18. 
Além disso, as instalações de cogeração beneficiarão igualmente de dois outros 
prémios: o prémio de energia renovável (PER) e o prémio de elevada eficiência 
(PEE ou HEP)19. Tal como esclarecido pelas autoridades portuguesas, todos estes 
prémios (prémio de mercado, assim como o PER e o PEE/HEP) das instalações 
de cogeração só são aplicados a instalações de cogeração de «elevada 
eficiência»20. 

(23) Embora a eletricidade produzida a partir dessas instalações seja adquirida (nas 
condições subsidiadas mencionadas) pelo comercializador de último recurso 

                                                                                                                                                 

 

17  Ver a definição na nota de rodapé 5. 

18 Para as centrais que produzem exclusivamente, o prémio de mercado é determinado com base na 

fórmula . O Pfinal é revisto trimestralmente, com base num 
procedimento definido na Portaria n.º 140/2012 de 14/5/2012 relativa à cogeração, tal como alterada 
pela Portaria n.º 325-A/2012, de 16/10/2012. 

19 Estes prémios foram revistos pela última vez na Portaria n.º 140/2012 de 14/5/2012 relativa à 
cogeração, tal como alterada pela Portaria n.º 325-A/2012, de 16/10/2012. O PER está ligado à 
cogeração com base em FER e o PEE/HEP à «cogeração de elevada eficiência», tal como definida na 
Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética. Os valores indicados pelas autoridades 
portuguesas são os seguintes: PER fixo em 1 EUR por MWh e PEE/HEP — variável até um máximo 
de 17,9 EUR x MWH. 

20  Como disposto no artigo 2.º, n.º 2, alínea e), do projeto de portaria, as tarifas de aquisição só são 
aplicáveis se a instalação de cogeração for de elevada eficiência. Se as instalações não forem 
consideradas de elevada eficiência (ver nota de rodapé supra) só são remuneradas a preços de 
mercado. 

 



 

8 

(CUR), com base em contratos a longo prazo, o produtor terá a liberdade de 
vender a energia térmica no mercado em condições negociadas livremente.  

(24) Todos estes prémios estão sujeitos a uma revisão periódica por parte das 
autoridades portuguesas, aplicável a novos beneficiários. Em especial, o prémio 
de mercado está sujeito a revisão anual, com base em informação atualizada sobre 
os custos de produção. 

(25) As autoridades portuguesas apresentaram dados, com base no modelo económico 
típico de uma central a biomassa de produção de eletricidade, como indicado no 
quadro 1 abaixo, demonstrando que a medida não resultaria em compensação 
excessiva, uma vez que o montante global do auxílio (prémio de mercado e PDIF) 
não deverá exceder a diferença entre o custo normalizado de produção de energia 
(LCOE) (calculado incluindo uma taxa normal de retorno) e o preço de mercado. 
Do mesmo modo, para as instalações de cogeração, o quadro 1 mostra que o 
auxílio global (prémio de mercado, PEE, PER e PDIF) não deverá exceder a 
diferença entre o LCOE (calculado incluindo uma taxa normal de retorno) e o 
preço de mercado (Pmercado). 
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(26) Os cálculos apresentados no quadro anterior foram efetuados utilizando uma taxa 
de desconto genérica de 7,5 %. Esta taxa de desconto é o CMPC, relativamente ao 
qual Portugal forneceu os pormenores dos pressupostos aplicados aos seus 
cálculos.  

(27) Além disso, Portugal comunicou um plano de atividades de uma instalação 
típica21, onde se apresentam projeções dos futuros fluxos de tesouraria gerados 

                                                 
21 Com cerca de 4 000 horas de funcionamento por ano, um coeficiente de carga de 0,5 e uma capacidade 

instalada de 2 MW. 
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por essa instalação durante a vigência da medida, o que confirmou que os lucros 
decorrentes do projeto, incluindo os auxílios, não excederiam a remuneração 
exigida em condições normais de mercado. 

(28) O pagamento dos preços de mercado horários (Pmercado) mais os prémios 
referidos nos parágrafos anteriores continuará por um período máximo de 
15 anos, a contar da data em que o produtor apresente a comunicação prévia do 
início das operações às autoridades competentes. O período de amortização da 
instalação não pode ser inferior a 20 anos. 

(29) Quando os 15 anos de benefício terminarem, terminará a remuneração garantida. 

(30) De acordo com o quadro normativo português do Sistema Elétrico Nacional, a 
produção de eletricidade que beneficia de um regime de tarifas de aquisição ou de 
um prémio de aquisição é transmitida ao CUR que, por seu turno, é o agente de 
mercado responsável pela venda da eletricidade no mercado ibérico. O CUR é 
também responsável em matéria de compensação, enquanto parte da sua 
obrigação de prestação do serviço de fornecimento, em consonância com o 
regime português de apoio às FER aprovado22. 

2.4. Beneficiários 

(31) As centrais a biomassa podem ser detidas por municípios ou por comunidades 
intermunicipais ou por associações de municípios com um objetivo específico23. 
Os municípios terão a possibilidade de delegar a instalação e a exploração das 
centrais a biomassa a uma entidade pública ou privada selecionada em 
conformidade com a legislação sobre contratos públicos. 

(32) As autoridades portuguesas esclareceram que a medida visa diretamente os 
municípios e não outros operadores terceiros, uma vez que, de acordo com a 
legislação nacional, os municípios têm a obrigação legal de defesa da floresta 
contra os incêndios (o PNDFCI obriga os municípios a levarem a cabo um 
conjunto de tarefas de gestão de manutenção da rede, incluindo a aplicação das 
leis sobre manutenção florestal ou o cumprimento dessa legislação em 
substituição dos proprietários de terrenos). Além disso, os municípios também 
têm grande interesse em tornar os seus territórios mais resistentes aos incêndios 
florestais, em criar um mercado sustentável para a matéria-prima em causa e em 
garantir a sustentabilidade deste sistema nos seus territórios. Por último, muitos 
municípios também são proprietários de áreas florestais e organismos de gestão 
de zonas industriais, parques industriais e áreas de localização empresarial que 
podem utilizar a energia térmica gerada por centrais a biomassa. 

                                                 
22 Ver a última medida notificada por Portugal para apoiar a produção de energia a partir de fontes de 

energia renováveis, SA.41694 (2015/N) — Portugal Apoio à eletricidade proveniente de fontes de 
energia renováveis em Portugal (aprovado em 2016). Tal como esclarecido pelas autoridades 
portuguesas, o CUR deverá emitir um recibo ao produtor por este serviço e deduzir o seu valor do 
preço de mercado. 

23 Artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 64/2017, de 12 de junho. 
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(33) As centrais a biomassa devem ficar localizadas nos municípios designados por 
portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da proteção civil, das 
autarquias locais, da energia, do ambiente e das florestas. 

(34) A escolha dos conselhos onde estarão localizadas as centrais deve ter em conta os 
seguintes critérios: 

- A proximidade com zonas críticas de incêndio;  

- A existência de capacidade de receção de potência nas redes; 

- A proximidade em relação a outras centrais a biomassa florestal — pelo menos 
20 quilómetros de distância24. 

(35) As autoridades portuguesas esclareceram que o primeiro critério é fulcral e que 
será a base para a constituição da lista preferencial dos potenciais beneficiários. 
Entre os outros critérios contam-se os seguintes: 

a) A proximidade em relação a outras centrais a biomassa florestal ou 
outras indústrias do setor florestal consumidoras de biomassa florestal; 

b) A possibilidade de implantação, preferencialmente, em zonas ou 
parques industriais, áreas de localização empresarial ou outras zonas que 
permitam ou propiciem o aproveitamento da energia térmica. 

(36) Em princípio, todos os municípios portugueses terão a possibilidade de manifestar 
o seu interesse, desde que sejam cumpridos os critérios de elegibilidade acima 
mencionados. No entanto, na segunda fase («pré-qualificação») só os que 
satisfizerem os critérios — zonas críticas, capacidade de receção de energia da 
rede e inexistência de uma central elétrica de biomassa a menos de 20 km — 
serão notificados, a fim de poderem solicitar uma licença de produção 
(«qualificação»).  

(37) Tal como indicado pelas autoridades portuguesas, o critério decisivo é, assim, o 
«risco de incêndio» definido por referência à distância da zona crítica e 
estabelecido após consulta dos ministérios e das instituições pertinentes (energia e 
defesa da floresta). A lista de classificação com base neste critério, que será 
publicada 15 dias após a publicação do convite à apresentação de propostas, 
definirá em que ordem cada município poderá requerer uma licença de produção 
de uma central de biomassa no seu território municipal. Nos três meses seguintes, 
as entidades elegíveis devem apresentar um plano de criação de ligação à rede e 
de instalações de produção. O processo continua até ser alcançada a capacidade 
máxima de 60 MW.  

(38) Tal como esclarecido pelas autoridades portuguesas, considerando que a 
capacidade instalada das instalações projetadas seria de cerca de 2 MW por ano, 
se os promotores quiserem instalar uma capacidade superior a 2 MW (com um 
máximo de 15 MW), devem apresentar provas da sustentabilidade do projeto no 
longo prazo. Estes planos terão de ser aprovadas pelo Ministério da Energia, 

                                                 
24 Os critérios de seleção são definidos no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 64/2017, de 12 de junho. 
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tendo em conta a viabilidade económica e a sustentabilidade do projeto, bem 
como a possibilidade efetiva de fornecimento de biomassa de resíduos florestais 
na quantidade necessária. 

(39) Os beneficiários podem estar situados tanto em zonas abrangidas pelo disposto no 
artigo 107.º, n.º 3, alíneas a) e c), do TFUE, como em regiões não abrangidas.  

(40) Por último, as autoridades portuguesas confirmaram que o processo de seleção 
ainda não tinha começado e que a medida seria sujeita à decisão de aprovação do 
regime por parte da Comissão. 

2.5. Orçamento e financiamento 

(41) De acordo com a notificação, partindo do princípio de que o preço de mercado 
ascende a 50 EUR/MWh, a medida deverá custar 21,5 milhões de euros por ano 
(durante os quinze anos de execução). 

(42) O regime será financiado exclusivamente pela tarifa para o Uso Global do 
Sistema (UGS), que é cobrada aos consumidores de energia em função do seu 
consumo25. As autoridades portuguesas indicaram que os novos 60 MW de 
capacidade instalada aumentarão o UGS entre 0,36 % e 0,42 %. As tarifas do 
UGS financiam as atividades de Gestão Global do Sistema, que abrangem: 

i) custos de funcionamento do sistema. 

ii) custos decorrentes de medidas de política energética e ambiental, 
ou de medidas com um interesse económico geral. 

iii) custos da manutenção do equilíbrio contratual26. 

A medida apreciada na presente decisão é considerada abrangida pelo 
referido em ii). 

2.6. Base jurídica 

(43) A base jurídica da medida é um projeto de diploma, em conformidade com 
obrigação de suspensão consagrada no artigo 108.º, n.º 3, do Tratado. O projeto 
de diploma dará execução ao Decreto Lei n.º64/2017 relativo ao Regime especial 
e extraordinário para a instalação e exploração, por municípios ou, por decisão 
destes, por comunidades intermunicipais ou por associações de municípios de 
fins específicos, de novas centrais de valorização de biomassa, definindo, ao 
mesmo tempo, medidas de apoio e incentivo destinadas a assegurar a sua 
concretização, com o objetivo fundamental da defesa da floresta, do ordenamento 

                                                 
25Não será feito uso dos fundos estruturais agrícolas. 

26 A tarifa do UGS é determinada de acordo com a regulamentação estabelecida pela Entidade 
Reguladora dos Serviços Energéticos, a ERSE. A ERSE é a entidade reguladora independente 
responsável pela regulação dos setores do gás e da eletricidade. A ERSE é independente no 
desempenho das suas funções, sem prejuízo dos princípios orientadores da política energética 
estabelecidos pelo Governo. As atividades da ERSE estão sujeitas à aprovação ministerial, e o seu 
conselho de administração é nomeado pelo Conselho de Ministros. 
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e preservação florestais e do combate aos incêndios, já publicado no Diário da 
República. 

2.7. Duração 

(44) O regime de auxílio terá a duração de dois anos (2018-2020) e a remuneração, 
conforme descrito no ponto 2.3 acima, deve ser paga aos beneficiários elegíveis 
durante um período de 15 anos, a contar da data em que a instalação começar a 
funcionar. Este prazo está dentro do período de amortização das instalações, que 
varia normalmente entre 20 a 25 anos. 

(45) Quando o período de benefício a que se refere o número anterior termina, a 
remuneração termina também, sendo a energia térmica e a eletricidade vendidas a 
preços de mercado sem qualquer prémio adicional.  

2.8. Cumulação, transparência e outras regras 

(46) As autoridades portuguesas asseguraram que aplicariam as regras de não 
cumulação e, em especial, as centrais elétricas que beneficiem de subsídio ou 
subvenção a fundo perdido para a sua construção ou o seu funcionamento devem 
ser sujeitas a uma redução ou à supressão da taxa garantida até que o impacto 
dessa subvenção a fundo perdido tenha sido totalmente neutralizado. 
Seguidamente, o prémio de aquisição deve ser retomado para o período de 
vigência da medida, desde que esse período ainda esteja em curso. 

(47) As autoridades portuguesas confirmaram que nem as «empresas em dificuldade» 
nem as que tenham recebido uma injunção de recuperação podem ser 
beneficiárias do auxílio.  

(48) Portugal comprometeu-se a aplicar princípios de transparência através da 
publicação de todas as informações necessárias, incluindo sobre os beneficiários e 
os níveis de remuneração.  

(49) Por último, as autoridades portuguesas confirmaram que não haveria restrições 
quanto à origem da biomassa utilizada nas centrais e que o seu tratamento 
cumpriria as regras ambientais aplicáveis; em especial, os operadores terão de 
cumprir as obrigações dos operadores que colocam no mercado madeira e 
produtos da madeira27.  

                                                 
27 As centrais a biomassa podem utilizar qualquer tipo de biomassa. No entanto, a forma como a medida 

é estruturada, determinando um valor mais elevado para a energia produzida a partir de biomassa 
florestal residual, aumentará a procura de biomassa florestal residual, criando, assim, um mercado para 
a biomassa florestal residual. Além disso, e devido aos elevados custos de transporte, a localização das 
centrais é fundamental para a previsão da origem da biomassa (o transporte de biomassa só é possível 
dentro de certas distâncias). Por outro lado, com base na obrigação de declarar as árvores abatidas de 
espécies florestais destinadas à comercialização e provenientes de cortes extraordinários e de desbaste 
(ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 995/2010), será emitida uma declaração (manifesto de abate e de 
transporte de árvores) pelo sistema de informação sobre o abate de árvores, o que garantirá a 
comunicação prévia do abate e transporte de árvores florestais ao Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas. O manifesto de abate e transporte de árvores será emitido para cada parcela 
de corte no respeito de um conjunto de requisitos mínimos que permitam certificar a proveniência e o 
volume de material lenhoso a cortar. A informação contida no manifesto está sujeita a confirmação 
quer pelo comprador quer pelo proprietário florestal. 
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3. AVALIAÇÃO  

3.1. Existência de um auxílio estatal na aceção do artigo 107.º, n.º 1, do 
Tratado 

(50) Nos termos do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado, «salvo disposição em contrário dos 
Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as 
trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que 
assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas 
empresas ou certas produções». 

(51) Para determinar se uma medida constitui um auxílio estatal na aceção do 
artigo 107.º, n.º 1, do Tratado, a Comissão tem de apreciar se a medida: 

a) confere uma vantagem a certas empresas ou certos setores (vantagem 
seletiva); 

b) é imputável ao Estado e implica a utilização de recursos estatais; 

c) falseia ou ameaça falsear a concorrência; 

d) é suscetível de afetar as trocas comerciais entre os Estados-Membros. 

(52) A medida visa fornecer compensação económica aos operadores selecionados de 
instalações de produção de energia a biomassa, situadas em zonas próximas de 
zonas florestais portuguesas críticas. Por isso, confere uma vantagem seletiva a 
estes operadores em relação a outros produtores de energia a partir de fontes 
renováveis que não beneficiam de uma tal medida de auxílio.  

(53) A atribuição de auxílios ao funcionamento para os beneficiários elegíveis é gerida 
por entidades estatais, nomeadamente o Ministério da Economia português. 
Acresce que a medida foi adotada através de um ato legislativo. Por isso, é 
imputável ao Estado. 

(54) De acordo com jurisprudência constante, só as vantagens concedidas direta ou 
indiretamente através de recursos estatais devem ser consideradas auxílios, na 
aceção do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE  

(55) A Comissão observa que o programa específico é financiado através de um 
aumento das tarifas regulamentares (UGS) impostas aos consumidores finais de 
eletricidade. As receitas provenientes dessas tarifas, que são aplicadas a todos os 
consumidores de eletricidade, constituem um recurso estatal28.  

(56) Uma medida concedida pelo Estado falseia ou ameaça falsear a concorrência 
quando é suscetível de melhorar a posição concorrencial do beneficiário em 
relação a outras empresas com as quais concorre29.  

                                                 
28 Ver também SA.41694 (2015/N) — Portugal Apoio à eletricidade proveniente de fontes de energia 

renováveis em Portugal (aprovado em 2016). 

29 Acórdão de 17 de setembro de 1980, Phillip Morris, 730/79, EU:C:1980:209, n.º 11. 
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(57) A medida é aplicada a favor de empresas que venderiam energia ao CUR ou no 
mercado livre, pelo que é suscetível de falsear a concorrência no setor da energia. 

(58) Em conformidade com a jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, para 
efeitos da qualificação de uma medida nacional como auxílio de Estado, não é 
necessário demonstrar que o auxílio tem um efeito real sobre as trocas comerciais 
entre os Estados-Membros, mas apenas examinar se o auxílio é suscetível de 
afetar essas trocas30. Em especial, quando um auxílio concedido por um Estado-
Membro reforça a posição de uma empresa relativamente a outras empresas 
concorrentes nas trocas comerciais intra-União, estas últimas devem ser 
consideradas afetadas por esse auxílio31. Tal como acima indicado, a medida afeta 
as empresas que operam no setor da energia, que se encontra aberto às trocas 
comerciais entre os Estados-Membros. Uma vez que reforça a sua posição 
relativamente às demais empresas concorrentes nas trocas comerciais intra-União, 
a medida é também suscetível de afetar o comércio entre os Estados-Membros. 

(59) A Comissão conclui que a medida que consiste na concessão de auxílios ao 
funcionamento a empresas produtoras de energia proveniente de instalações a 
biomassa situadas perto de zonas florestais críticas em Portugal constitui um 
auxílio estatal na aceção do artigo 107.º do TFUE. 

3.2. Legalidade do auxílio 

(60) O regime notificado só é aplicável após uma decisão positiva da Comissão 
Europeia. As autoridades portuguesas notificaram o projeto de diploma, tendo 
aguardado a decisão da Comissão antes da aprovação da versão final. Em 
consequência, cumpriram a obrigação de suspensão consagrada no artigo 108.º, 
n.º 3, do TFUE. 

3.3. Compatibilidade 

(61) O artigo 107.º, n.º 1, do TFUE prevê o princípio geral de proibição dos auxílios 
estatais na União Europeia. O disposto no artigo 107.º, n.º 2 e n.º 3, do Tratado 
prevê derrogações a este princípio. 

 
(62) Trata-se de uma jurisprudência constante, a que a Comissão está vinculada pelas 

linhas diretrizes e comunicações que publica no domínio do controlo dos auxílios 
estatais, desde que não se afaste das regras do Tratado e seja aceite pelos 
Estados-Membros32. É, por conseguinte, necessário, em primeiro lugar, 
determinar se o auxílio notificado se insere no âmbito de aplicação de uma ou 
várias orientações ou comunicações. Se for esse o caso, a Comissão é obrigada a 
exercer o seu poder discricionário nos termos do artigo 107.º, n.º 3, do TFUE, por 
força do nele disposto. Se tal não for o caso, a Comissão tem de verificar se o 
auxílio pode ser declarado compatível diretamente com base no artigo107.º, n.º 3, 
alínea b, e/ou 107.º, n.º 3, alínea c), do TFUE. 

                                                 
30 Acórdão de 8 de maio de 2013, Libert e outros, C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, n.º 76. 

31 Acórdão de 8 de maio de 2013, Libert e outros, C-197/11 e C-203/11, EU:C:2013:288, n.º 77. 

32 Processo C-313/90 CIRFS e Outros/Comissão, Col. 1993, p. I-1125, n.º 36; Processo C-311/94 IJssel-
Vliet Col.1996, p. I-5023, n.º 43; e Processo C-351/98 Espanha/Comissão Col. 2002, p. I-8031, n.º 53. 
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(63) A Comissão observa, tal como alegaram as autoridades portuguesas, que a 

medida se enquadra diretamente no âmbito de aplicação das Orientações relativas 
aos auxílios no domínio da energia e do ambiente (EEAG) para o período 2014-
2020. Embora o programa vise essencialmente o objetivo de proteção das 
florestas e de prevenção dos incêndios florestais, a medida recompensa 
efetivamente a produção de energia a partir de fontes renováveis (nomeadamente 
as centrais a biomassa), permitindo que Portugal avance na consecução da meta 
dos 0,12 % para 2020 (ver considerando (14)), como já foi mencionado no 
considerando (9). Uma vez que o apoio é concedido sob a forma de prémio 
somado ao preço de mercado durante o período de vida da instalação, a medida 
será subsequentemente avaliada no âmbito das EEAG, secção 3.3.2, no que diz 
respeito aos auxílios ao funcionamento concedidos a fontes de energia 
renováveis.  

(64) Tal como se refere nos considerandos (10) e (11), a medida prossegue o grande 
objetivo da proteção das florestas/prevenção de incêndios florestais. Assim é em 
virtude das seguintes características conceptuais da medida em questão: a 
dimensão relativamente pequena das centrais a biomassa e a necessidade de 
estarem localizadas na proximidade de zonas florestais críticas, o pagamento de 
um prémio (o chamado PDIF) exclusivamente ligado à utilização da biomassa 
proveniente de florestas críticas situadas nas proximidades, a inclusão do fator 
«área ardida» no cálculo do prémio de mercado e a designação dos municípios, 
enquanto principais entidades de gestão florestal/prevenção de incêndios, como 
beneficiários únicos do auxílio.  

(65) Estas características, nomeadamente a remuneração através do PDIF da energia 
produzida a partir de biomassa exclusivamente proveniente de florestas críticas 
situadas nas proximidades e a escolha de municípios próximos de florestas 
críticas como beneficiários elegíveis não estão normalmente relacionadas com o 
apoio à produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, o qual não deve 
discriminar em função da origem da biomassa nem designar beneficiários 
específicos. 

(66) Em especial, a existência do PDIF enquanto prémio ligado à utilização de 
biomassa de florestas críticas, bem como outros fatores incluídos na fórmula 
(percentagem de áreas ardidas) para calcular o montante do auxílio e para a 
seleção dos municípios beneficiários próximos das florestas críticas, têm por 
objetivo desencadear um dado comportamento por parte dos beneficiários no 
sentido de garantir a boa gestão e a proteção da floresta, assegurando a remoção 
da biomassa residual das florestas críticas e, deste modo, contendo o risco de 
incêndios florestais.  

(67) Tendo em vista a prossecução do objetivo de promoção da gestão florestal e da 
prevenção de incêndios que a medida consagra, por via nomeadamente da 
concessão do prémio para a defesa e a preservação da floresta (PDIF) e da seleção 
dos beneficiários, a Comissão avaliará também o regime notificado no âmbito das 
Orientações para o setor agrícola e florestal («AG») para o período 2014-202033 
e, em especial, a secção 2.1.3. Auxílios para a prevenção e reparação dos danos 

                                                 
33 JO C 204 de 1.7.2014, pp. 1-97. 
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causados às florestas por incêndios florestais, calamidades naturais, 
acontecimentos climáticos adversos suscetíveis de serem equiparados a 
calamidades naturais, outros acontecimentos climáticos adversos, pragas 
vegetais e acontecimentos catastróficos. Com efeito, nos termos do ponto 34 das 
AG, quando aplicável, os auxílios a empresas que operam no setor florestal 
podem igualmente ser considerados compatíveis desde que cumpram as regras 
gerais da União em matéria de auxílios estatais, nomeadamente as Orientações 
relativas aos auxílios estatais à proteção ambiental e à energia 2014-2020.  

(68) A avaliação da medida será, por conseguinte, efetuada com base nas AG de 2014-
2020 para os elementos ambientais da medida e com base nas EEAG no que se 
refere aos aspetos de auxílio ao funcionamento de centrais FER. 

3.3.1. Objetivo de Interesse Comum 

(69) Como já foi referido acima, o objetivo da medida de auxílio notificada é duplo: i) 
cumprir o objetivo ambiental de proteção/prevenção de incêndios florestais e, 
indiretamente, ii) permitir que Portugal avance na realização dos objetivos em 
matéria de FER. 

(70) Em relação ao primeiro, a Comissão observa que a silvicultura é uma parte 
integrante do desenvolvimento rural e o apoio a uma utilização das terras 
sustentável e favorável ao clima deverá incluir o desenvolvimento das zonas 
florestais e a gestão sustentável das florestas. O Regulamento (CE) 
n.º 1305/201334 relativo ao apoio ao desenvolvimento rural, em particular o 
considerando 20 e os artigos 4.º e 5.º, preconiza uma utilização das terras 
sustentável e favorável ao clima, o que inclui o desenvolvimento das zonas 
florestais e a gestão sustentável das florestas. Este aspeto é claramente 
mencionado nas Orientações da UE para os auxílios estatais nos setores agrícola e 
florestal e nas zonas rurais para 2014-2020, que dedicam o capítulo 2 aos auxílios 
ao setor florestal, designadamente com medidas de prevenção dos incêndios 
florestais e, em particular, a secção 2.1.3. das AG, Auxílios para a prevenção e 
reparação dos danos causados às florestas por incêndios florestais, calamidades 
naturais, acontecimentos climáticos adversos suscetíveis de serem equiparados a 
calamidades naturais, outros acontecimentos climáticos adversos, pragas 
vegetais e acontecimentos catastróficos. 

(71) Acresce que o objetivo de proteção da UE contra os incêndios florestais está 
consagrado na legislação europeia desde 1992. O Regulamento (CEE) n.º 2158/92 
do Conselho35 menciona que a proteção da floresta contra os incêndios florestais 
se reveste de importância e urgência para a Comunidade, atendendo ao papel 
essencial que a floresta desempenha na preservação dos equilíbrios fundamentais, 
nomeadamente no que diz respeito ao solo, ao regime das águas, ao clima, à fauna 
e à flora, bem como para à preservação e ao desenvolvimento da agricultura e do 
meio rural. Há muito que a proteção das florestas e a prevenção de incêndios vêm 
beneficiando do apoio dos fundos estruturais (FEADER) e outros programas e 

                                                 
34 JO L 347 de 20.12.2013, pp. 487-548. 

35  Regulamento (CEE) n.º 2158/92 do Conselho, de 23 de julho de 1992, relativo à proteção das florestas 
da Comunidade contra os incêndios. 
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medidas de apoio (por exemplo, Natura 2000). Com base na prática decisória da 
Comissão, «as tarefas de proteção do ambiente no interesse da sociedade como 
um todo» podem constituir um serviço de interesse geral, tal como a proteção da 
biodiversidade36.  

(72) Neste contexto, como se explica no considerando (64), as características da 
medida (localização e dimensão das centrais, a escolha dos municípios em zonas 
florestais críticas como beneficiários, o sistema de prémios) têm uma ligação 
clara com o objetivo de proteção das florestas contra os incêndios e visam 
diretamente a concretização deste objetivo.  

(73) A Comissão observa que o auxílio ao funcionamento concedido a pequenas 
centrais a biomassa na proximidade de zonas florestais críticas pode contribuir 
para este objetivo, na medida em que se destina a investimentos e ao 
funcionamento das centrais a resíduos de biomassa provenientes dessas zonas.  

(74) Em segundo lugar, a medida também ajuda Portugal a cumprir os objetivos em 
matéria de energias renováveis que a UE fixou no âmbito da sua estratégia para 
2020, favorecendo a produção de energia (eletricidade e calor) a partir de fontes 
renováveis, na medida em que ajudará o país a reduzir as suas emissões de gases 
com efeito de estufa e de CO2. O regime concede apoio à eletricidade produzida 
em instalações de cogeração que satisfaçam a definição de cogeração de elevada 
eficiência estabelecida no artigo 2.º, ponto 34, da Diretiva 2012/27/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho37, e em conformidade com o ponto 139 das 
EEAG.  

(75) A Comissão conclui, por conseguinte, que, à luz da sua conceção e do seu 
funcionamento, a medida contribui para a realização de dois objetivos distintos de 
interesse comum, tal como estão consagrados em vários atos legislativos da UE e 
nas orientações EEAG (secção 3.3.2.) e AG (secção 3.1.).  

3.3.2. Necessidade e pertinência de intervenção do Estado  

(76) Em relação aos aspetos ambientais da medida, a autoridades portuguesas 
demonstraram que a mesma visa a principal causa de continuidade de 
combustível no território e o risco significativo que representa na propagação de 
incêndios florestais, sendo complementar das políticas florestais em vigor. As 
autoridades portuguesas confirmaram que a medida está em conformidade com o 
plano nacional de proteção das florestas, enquanto medida de prevenção dos 
incêndios florestais. 

(77) Um instrumento é adequado se não existirem outros instrumentos com um efeito 
de distorção menor capazes de produzir os mesmos resultados. A proteção das 
florestas contra os incêndios é um tema histórico e de atualidade em Portugal, 
devido aos incêndios recorrentes que recentemente causaram mortes e a 
destruição da paisagem. Medidas análogas têm sido tomadas desde 2006 com o 

                                                 
36 Ver processos SA.31243 (2012/N) e NN8/2009. 

37 Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativa à 
eficiência energética, que altera as Diretivas 2009/125/CE e 2010/30/UE e revoga as Diretivas 
2004/8/CE e 2006/32/CE (JO L 315 de 14.11.2012, p. 1). 
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objetivo de incentivar os operadores do mercado a investir nas áreas florestais 
críticas, mas o seu efeito tem-se revelado limitado (ver considerando (5)). 

(78) A Comissão observa que, embora não seja o único meio possível de combate aos 
incêndios florestais, o auxílio ao funcionamento de pequenas centrais a biomassa 
pode contribuir para dar o necessário incentivo financeiro aos beneficiários que, 
de outro modo, não fariam os investimentos necessários. Afigura-se igualmente 
oportuno designar os municípios como os potenciais beneficiários do auxílio, uma 
vez que, tal como explicado no considerando (15), estas entidades adquiriram as 
competências e aptidões necessárias para gerir as zonas florestais e prevenir 
incêndios e têm um interesse especial na proteção das florestas. Por conseguinte, 
a Comissão conclui que a medida está em conformidade com a necessidade de 
intervenção do Estado e com os princípios de adequação referidos nas secções 3.2 
e 3.3. das AG.  

(79) No que diz respeito à apreciação da medida ao abrigo das EEAG, de acordo com o 
capítulo 3.2.2 das EEAG, o Estado-Membro tem de demonstrar que existe uma 
necessidade de intervenção do Estado e, em especial, que o auxílio é necessário 
para corrigir uma deficiência do mercado que, de outra forma, continuaria a existir. 
No caso da produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, a Comissão 
pressupõe que subsiste uma deficiência residual do mercado, a qual pode ser 
colmatada através de auxílios às energias renováveis, pelas razões expostas no 
ponto 115 das EEAG. 

(80) O ponto 27, alínea c), das EEAG estabelece que, para serem consideradas 
compatíveis, as medidas de auxílio estatal devem constituir um instrumento 
político adequado para atingir o objetivo de interesse comum. Nos termos do 
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 União e objetivos nacionais conexos.»  

(81) Em especial, o ponto 116 das EEAG estabelece que, a fim de permitir que os 
Estados-Membros alcancem os seus objetivos nacionais nos domínios da energia 
e das alterações climáticas, a Comissão pressupõe que os auxílios são adequados 
e os seus efeitos de distorção são limitados, desde que todas as restantes 
condições sejam preenchidas.  

(82) Portugal dispõe de um programa de apoio às FER, aberto a novos beneficiários até 
ao final de 2016, como mencionado no considerando (9). A presente medida 
completa uma medida geral de apoio às FER, dado que visa favorecer o 
desenvolvimento de uma tecnologia específica que produz benefícios ambientais, 
que não seria economicamente viável sem apoio, e ajuda Portugal a cumprir o 
objetivo de 20 % de energias renováveis no consumo final de energia até 2020.  

(83) Em combinação com o objetivo ambiental específico paralelo da gestão das 
florestas e da prevenção de incêndios, Portugal referiu que tinha de reforçar a 
implantação de uma capacidade renovável específica de biomassa, a fim de 
cumprir este objetivo. Com base na experiência anterior, bem como na observação 
de que os níveis LCOE de eletricidade a partir da biomassa são superiores ao preço 
de mercado da eletricidade (ver considerando (25)), as autoridades portuguesas 
demonstraram que o mercado, por si só, não é capaz de gerar os incentivos 
necessários para promover a utilização correta dos recursos florestais e prevenir os 
incêndios florestais. 
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(84) Com base nestas considerações, a Comissão considera que o auxílio é necessário e 
que constitui um instrumento adequado para atingir os dois objetivos de interesse 
comum.  

3.3.3. Efeito de incentivo 

(85) Em conformidade com o ponto 49 das EEAG e o ponto 66 das AG, ocorre um 
efeito de incentivo quando os auxílios induzem os beneficiários a mudar o seu 
comportamento no sentido de cumprirem o objetivo de interesse comum, o que 
não fariam sem os auxílios. 

(86) De acordo com o ponto 51 das EEAG e os pontos 70 e 73 das AG, os 
Estados-Membros devem introduzir e utilizar um formulário de pedido de auxílio, 
que contém determinadas informações sobre o projeto. A autoridade que concede 
o auxílio também deve verificar a credibilidade do cenário contrafactual. 

(87) As autoridades portuguesas demonstraram que, no caso das centrais a biomassa 
elegíveis no âmbito do regime, o LCOE seria mais elevado do que o preço de 
mercado previsto para a eletricidade. Sem o auxílio e em condições normais de 
mercado, a taxa de rendibilidade interna destes projetos seria inferior ao que os 
beneficiários normalmente exigem para desenvolver este tipo de projetos. A 
Comissão conclui que, sem o auxílio, os projetos que beneficiam do regime não 
seriam financeiramente viáveis. Por conseguinte, o auxílio permite que os 
beneficiários alterem o seu comportamento e invistam nos projetos de fontes de 
energia renováveis. 

(88) As autoridades portuguesas confirmaram que os candidatos são obrigados a 
apresentar um formulário de candidatura, com informações detalhadas sobre o 
candidato e sobre o projeto, antes de serem selecionados para um financiamento 
ao abrigo do regime, no âmbito de um processo de seleção transparente. Além 
disso, o auxílio só será concedido a projetos cujos trabalhos tiveram início após a 
apresentação do pedido de auxílio.  

(89) Com base nestes elementos, a Comissão conclui que o programa geral 
proporciona o efeito de incentivo necessário para atingir o objetivo de interesse 
comum.  

3.3.4. Proporcionalidade 

(90) A Comissão considera, de harmonia com o ponto 69 das EEAG e 81 das AG, que 
o auxílio é proporcionado se o montante de auxílio por beneficiário for limitado 
ao mínimo necessário para alcançar o objetivo de proteção ambiental visado. 

(91) A Comissão avaliou a proporcionalidade do auxílio, com base na 3.3.2 das EEAG 
relativamente aos auxílios ao funcionamento a favor da energia proveniente de 
fontes renováveis. Em relação à proporcionalidade ao abrigo das AG, ver secção 
3.3.8 infra. 

(92) Nos termos do ponto 126 das EEAG, os auxílios ao funcionamento a favor da 
eletricidade produzida a partir de fontes renováveis devem ser concedidos no 
âmbito de um procedimento de concurso competitivo com base em critérios 
claros, transparentes e não discriminatórios, a menos que: 
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a) os Estados-Membros demonstrem que só poderiam ser elegíveis um 
projeto ou um número muito reduzido de projetos ou instalações; ou 

b) os Estados-Membros demonstrem que um procedimento de concurso 
competitivo levaria a níveis de apoio mais elevados (por exemplo, para 
evitar a licitação estratégica); ou 

c) os Estados-Membros demonstrem que um procedimento de concurso 
competitivo resultaria em taxas baixas de realização de projetos (para 
evitar a sublicitação). 

(93) Se tais concursos estão abertos a todos os produtores de eletricidade a partir de 
fontes de energia renováveis numa base não discriminatória, a Comissão partirá 
do princípio de que os auxílios são proporcionados e não falseiam a concorrência 
de modo contrário ao mercado interno.  

(94) No presente caso, a medida limita-se a uma determinada tecnologia FER 
(biomassa), com restrições quanto ao processo de concurso: só os municípios na 
proximidade das florestas críticas podem ser elegíveis. 

(95) As autoridades portuguesas alegaram que, com base nas especificidades do 
objetivo e conceção da medida, os requisitos de processo de concurso não podem 
ser cumpridos. Em especial, dado que o principal objetivo desta medida é 
alcançar uma melhor gestão de zonas florestais críticas através do consumo de 
biomassa florestal residual, um dos critérios de seleção para a localização de 
novas centrais elétricas é a sua proximidade de zonas florestais críticas, com base 
em três variáveis: o histórico das ocorrências, o declive e a ocupação dos solos. 
Além disso, existe uma restrição de capacidade para as novas instalações que 
podem ser construídas e, a fim de alcançar o objetivo da forma mais eficiente, é 
necessário que os municípios onde as centrais serão construídas sejam 
selecionados em função do grau de risco de incêndio. 

(96) Tendo em conta as especificidades do regime e que o seu objetivo concomitante é 
a proteção das florestas contra incêndios, e não exclusivamente o apoio à 
produção das FER, a Comissão considera que as autoridades portuguesas já 
demonstraram suficientemente que só um número muito reduzido de projetos ou 
instalações pode ser elegível, e que as referidas restrições quanto às categorias de 
beneficiários elegíveis são justificadas. Por conseguinte, a Comissão conclui que 
a medida em apreço cumpre a exceção definida no ponto 126, alínea a), das 
EEAG e que, portanto, o auxílio pode ser concedido sem um procedimento de 
concurso competitivo. 

(97) Conforme especificado no ponto 128 das EEAG, na ausência de um concurso 
competitivo, aplicam-se as condições enunciadas nos pontos 124, 125 e 131 das 
EEAG38. 

(98) Em conformidade com o ponto 124 das EEAG, o auxílio concedido ao abrigo da 
medida assume a forma de um prémio que se acrescenta ao preço de mercado 

                                                 
38 O ponto 125 não parece ser pertinente no caso em apreço, uma vez que as centrais são suscetíveis de ter 

mais de 500 kW de capacidade instalada. 
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pelo qual os produtores vendem a sua eletricidade diretamente no mercado. Além 
disso, tal como mencionado no considerando (18), as autoridades portuguesas 
confirmaram que existem medidas em vigor para garantir que os produtores não 
têm qualquer incentivo para vender eletricidade a preços negativos. As 
autoridades portuguesas confirmaram que os beneficiários estarão sujeitos a 
responsabilidades normais em matéria de compensação, no âmbito do 
funcionamento do CUR, em consonância com o regime português de apoio às 
FER39. Por conseguinte, a Comissão considera que a medida está em 
conformidade com o ponto 124 das EEAG.  

(99) No que diz respeito à apreciação da compatibilidade com o considerando 131 das 
EEAG, tal como acima descrito nos considerandos ((25) e (26)), Portugal, 
considerando uma taxa de desconto genérica de 7,5 %, demonstrou que i) os 
preços médios de mercado serão inferiores aos LCOE de referência para as 
tecnologias em causa utilizadas em Portugal no âmbito da medida e que ii) o 
auxílio por unidade de energia não excederá a diferença entre os LCOE e o preço 
de mercado da eletricidade. A mesma conclusão vale para as centrais que 
produzem apenas eletricidade e para as centrais de cogeração, como indicado no 
considerando (25), quadro 1. Esta conclusão é válida para as centrais de 
cogeração, tendo em conta todos os prémios aplicáveis (PER e PEE/HEP, 
calculados pelo seu valor máximo), bem como o PDIF.  

(100) Além disso, a Comissão verificou que a medida produziu um retorno razoável, em 
conformidade com o especificado na alínea b) do ponto 131 das EEAG40, uma 
vez que a taxa de rendibilidade interna prevista não excede a rendibilidade 
esperada do mercado41. Isto confirma as conclusões dos testes apresentados nos 
considerandos (25)(26) e (99).  

(101) Tal como mencionado no considerando ((24)), Portugal confirmou igualmente 
que os custos LCOE serão revistos anualmente e que os projetos elegíveis ao 
abrigo do regime não serão elegíveis para outro tipo de auxílio. Por último, 
confirmaram ainda que só serão concedidos auxílios a novas instalações e que o 
período de vigência dos auxílios não excederá o período normal da sua 
amortização.  

(102) Tendo em conta o que precede, a Comissão conclui que a remuneração concedida 
às instalações a biomassa preenche as condições do ponto 131 das EEAG e é, por 
conseguinte, proporcionada. Com base nestes elementos, a Comissão conclui que 

                                                 
39 Ver a última medida notificada por Portugal para apoiar a produção de energia a partir de fontes de 

energia renováveis, SA.41694 (2015/N) — Portugal Apoio à eletricidade proveniente de fontes de 
energia renováveis em Portugal (aprovado em 2016). Tal como foi esclarecido pelas autoridades 
portuguesas, o Comercializador de ultimo Recurso/CuR deverá passar a fatura aos produtores por este 
serviço e deduzir esse valor do preço de mercado. 

40  Ver ponto 131, alínea b), das EEAG: «Os LCOE podem igualmente incluir um retorno normal do 
capital. Os auxílios ao investimento são deduzidos do montante total de investimento ao calcular os 
LCOE.» 

41    Dados do CMPC, calculados com base em pressupostos razoáveis, em conformidade com a prática do 
mercado. 
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o auxílio ao funcionamento concedido a instalações a biomassa através da 
presente medida é proporcionado ao objetivo almejado. 

(103) Por último, a Comissão regista que as autoridades portuguesas restringiram o 
auxílio à cogeração às instalações de elevada eficiência, como referido no ponto 
139 das EEAG42. 

3.3.5. Prevenção de efeitos negativos indesejados sobre a concorrência e as 
trocas comerciais entre os Estados-Membros 

(104) Os efeitos negativos da medida de auxílio sobre a concorrência e as trocas 
comerciais devem ser suficientemente limitados para que o equilíbrio global da 
medida seja positivo (ver secção 3.2.6. das EEAG e ponto 108 das AG). 

(105) A Comissão observa que a medida em apreço tem um impacto extremamente 
limitado no mercado da energia, dado que a capacidade global das instalações 
representaria um máximo de 60 MW dos 19,4 GW de capacidade elétrica 
instalada atualmente em Portugal. Isto equivale a uma cobertura de cerca de 
0,3 % do total do mercado português. Além disso, dada a limitada produção 
dessas instalações, podem excluir-se os impactos sobre o mercado de 
abastecimento de biomassa.  

(106) Acresce que, embora a medida esteja claramente orientada para a proteção das 
florestas contra os incêndios, através da criação de incentivos para a remoção de 
resíduos de biomassa florestal de zonas críticas, não exclui a utilização de 
biomassa proveniente de outras zonas e outros Estados-Membros. Tal como 
referido no considerando ((16)), a eletricidade produzida a partir da biomassa não 
originária das zonas florestais críticas continua a receber um prémio de mercado.  

(107) De acordo com o ponto 113 das AG, devido aos seus efeitos positivos no 
desenvolvimento do setor, a Comissão considera que quando um auxílio respeita 
as condições e não excede as intensidades máximas de auxílio relevantes 
estabelecidas nas secções aplicáveis da parte II dessas Orientações, o efeito 
negativo sobre a concorrência e as trocas comerciais é limitado ao mínimo. 

(108) Acresce que, nos termos do ponto 90 das EEAG, a Comissão considera que os 
auxílios para fins ambientais tenderão, pela sua própria natureza, a favorecer os 
produtos e as tecnologias respeitadores do ambiente em detrimento de outros mais 
poluentes. Além disso, o efeito do auxílio não será, em princípio, encarado como 
uma distorção indesejada da concorrência, visto que está intrinsecamente ligado 
ao seu próprio objetivo. 

(109) 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 UE para 2020, 
a Comissão pressupõe que os efeitos de distorção causados pelo auxílio são 
limitados, desde que todas as restantes condições previstas estejam preenchidas, 
tal como acima indicado. 

                                                 
42 Tendo em conta os custos de produção mais elevados da cogeração - como referido no considerando 25 e 

no quadro 1 - em relação ao preço de mercado da energia, o ponto 151, alínea a), também estaria 
cumprido. 
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(110) Considerando que esta medida permite atingir um objetivo ambiental (proteção 
das florestas) e possibilita que Portugal avance na consecução das metas em 
matéria de apoio às FER, e ainda que o seu impacto sobre o mercado da 
eletricidade é reduzido (devido à limitada capacidade instalada e à não exclusão 
de biomassa residual proveniente de outras regiões e Estados-Membros), a 
Comissão conclui que o auxílio não conduz a efeitos negativos indesejados sobre 
a concorrência e as trocas comerciais entre os Estados-Membros. 

3.3.6. Transparência 

(111) A Comissão regista o compromisso de Portugal referido no considerando (48). À 
luz destes compromissos, considera que o auxílio cumpre os requisitos de 
transparência da secção 3.2.7 das EEAG e da secção 3.7. das AG. 

3.3.7. Duração 

(112) A medida tem uma duração de dois anos, sendo que a sua aplicação terá um 
alcance temporal de 20 anos, o que se afigura razoável, tendo em conta a vida útil 
das centrais e as medidas de apoio às FER. 

3.3.8. Conformidade com a parte II das AG 

(113) Nos termos do ponto 519 das AG, qualquer auxílio destinado, entre outros, à 
prevenção dos danos causados às florestas por incêndios florestais, pode ser 
considerado compatível com o mercado interno se cumprir os princípios comuns 
de apreciação destas Orientações e as condições que se seguem. 

(114) Nos termos do ponto 520, os auxílios podem ser concedidos a detentores 
florestais privados e públicos e a outros organismos privados e públicos e 
respetivas associações. Tal como indicado nos considerandos 31, 33 e 37 supra, 
os beneficiários são municípios selecionados, designados por portaria ministerial, 
que estão expostos a «risco de incêndio» definido por referência à distância da 
zona crítica e estabelecido após consulta dos ministérios e das instituições 
competentes (em matéria de energia e defesa da floresta). O disposto no ponto 
520 foi cumprido. 

(115) A intensidade máxima elegível ascende a 100 % dos custos elegíveis, nos termos 
do ponto 527 das AG. Tal como se refere no considerando (99), o auxílio por 
unidade de energia não excederá a diferença entre os LCOE e o preço de mercado 
da eletricidade, ou seja, nunca excederá 100 % dos custos elegíveis.  

(116) O disposto no ponto 521, alínea b) permite que o auxílio abranja atividades locais 
em pequena escala de prevenção de incêndios. Considera-se que este é o caso da 
medida notificada, que visa a criação e o funcionamento de novas centrais de 
biomassa de pequena dimensão perto das zonas florestais em risco. 

(117) Acresce que, com base no ponto 524, as operações elegíveis devem ser coerentes 
com o plano de proteção florestal estabelecido pelos Estados-Membros e, de 
acordo com o ponto 525, os auxílios só são elegíveis para zonas florestais 
classificadas como de alto ou médio risco de incêndio, de acordo com o plano de 
proteção florestal estabelecido pelos Estados-Membros. As autoridades 
portuguesas confirmaram que a medida de auxílio notificada cumpria estas 
condições, ver também o considerando (11). Em especial, a instalação de centrais 
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alimentadas a biomassa por beneficiários situados em áreas florestais críticas e a 
remuneração da energia produzida a partir da biomassa florestal residual 
proveniente do município localizado nas áreas florestais críticas (do beneficiário) 
através do PDIF são coerentes com o plano de proteção da floresta de 2006 
(atualizado) estabelecido por Portugal43. 

(118) Tendo em conta o que precede, a Comissão conclui que, desde que as condições 
gerais e específicas das AG sejam cumpridas e que o auxílio concedido aos 
beneficiários para a produção de energia a partir de FER cumpra também as 
EEAG, e nomeadamente a secção 3.3 relativa aos auxílios à energia proveniente 
de fontes renováveis, o auxílio pode ser declarado compatível com o mercado 
interno com base nessas Orientações.  

3.3.9. Conformidade com outras disposições do Tratado 

(119) Em conformidade com o ponto 29 das EEAG, desde que os auxílios sejam 
financiados através de taxas específicas, destinadas a financiar o apoio à 
eletricidade proveniente de FER (ver considerando (42)), a Comissão examina a 
conformidade das referidas taxas com o disposto nos artigos 30.º e 110.º do 
TFUE.  

(120) De acordo com a jurisprudência, uma taxa que é imposta a produtos nacionais e 
importados com base em critérios idênticos pode, todavia, ser proibida pelo 
Tratado quando o produto dessa imposição se destine a apoiar atividades que 
beneficiam em especial os produtos nacionais tributados. Se as vantagens de que 
beneficiam esses produtos compensarem integralmente o encargo que os onera, os 
efeitos dessa taxa só se manifestam em relação aos produtos importados e esta 
taxa constitui um encargo de efeito equivalente, contrário ao artigo 30.º do TFUE. 
Se, em contrapartida, essas vantagens apenas compensarem uma parte do encargo 
suportado pelos produtos nacionais, a taxa em causa constitui uma imposição 
discriminatória para efeitos do artigo 110.º do TFUE e violará esta disposição em 
relação à fração do seu montante afetada à compensação dos encargos sobre os 
produtos nacionais44. 

(121) Se a produção nacional de eletricidade for apoiada por um auxílio financiado 
através de uma taxa sobre todo o consumo de eletricidade (incluindo o consumo 
de eletricidade importada), o método de financiamento, que impõe um encargo 
sobre a eletricidade importada que não beneficia desse financiamento, pode ter 

                                                 
43   Ver nota 1. Conforme foi clarificado pelas autoridades portuguesas, o plano de proteção das florestas 

para 2006 assenta em 5 eixos de ação: 1) Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 
2) Redução da incidência dos incêndios; 3) Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 
4) Recuperação e reabilitação dos ecossistemas; 5) Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e 
eficaz. Assim como alegaram as autoridades portuguesas, as centrais a biomassa contribuem 
claramente para a realização dos objetivos dos eixos de ação 1 e 2. Com efeito, estas centrais a 
biomassa podem dar um importante contributo para promover o mercado de resíduos florestais e 
indiretamente fomentar boas práticas de gestão e exploração sustentável das florestas, bem como para 
dinamizar a economia local. Desta forma, a escolha da localização destas centrais basear-se-á 
principalmente na prossecução do objetivo fundamental de proteção das florestas, planeamento e 
prevenção de incêndios rurais. 

44 Processos apensos C-128/03 e C-129/03, AEM, Col. 2005, p. I-2886, n.os 44 a 47; processo C-206/06 
Essent, Col. 2008, p. I-0000, n.º 42. 
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um efeito discriminatório sobre a eletricidade FER importada e, por conseguinte, 
viola os artigos 30.º e/ou 110.º do Tratado45. 

(122) O regime de auxílios objeto da presente notificação será financiado através de um 
aumento do nível da tarifa regulamentada (UGS), cobrada sobre o consumo de 
energia. A este respeito, a presente medida é idêntica no seu funcionamento à 
última medida geral de apoio às FER aprovada pela Comissão46. Como também 
foi indicado no que diz respeito a esse programa, a Comissão está, portanto, 
preocupada que o mecanismo de financiamento possa implicar discriminação 
contra as importações, na aceção dos artigos 30.º e 110.º do Tratado. 

(123) Portugal observa que a tarifa UGS cobre os custos de uma vasta gama de 
atividades, incluindo os custos de manutenção e de funcionamento do sistema. 
Por conseguinte, as receitas obtidas através da tarifa UGS não são 
necessariamente afetadas ao financiamento dos regimes de auxílio à energia 
renovável. A Comissão observa, no entanto: 

− que o regime de auxílio notificado é financiado através de uma taxa 
cobrada sobre a eletricidade consumida em Portugal, tanto de 
produção nacional como importada; 

− que a taxa é calculada sobre a quantidade de eletricidade consumida 
(e, por conseguinte, cobrada sobre o próprio produto). 

(124) Sempre que um Estado-Membro financia um auxílio a produtores nacionais 
através de uma taxa que é cobrada indiferentemente sobre os produtos importados 
e os produtos nacionais, a taxa pode produzir o efeito de agravar ainda mais as 
distorções no mercado do produto resultantes do auxílio enquanto tal. De resto, 
não é necessário que a taxa se limite a financiar o auxílio, uma vez que o efeito de 
distorção suplementar já pode existir se uma parte considerável das receitas 
geradas pela taxa for utilizada para financiar o auxílio. 

(125) No que diz respeito ao impacto das novas instalações em termos de comércio de 
energia, o regime em apreço apenas representará um aumento marginal da 
capacidade instalada em Portugal, 60 MW num total de 19,4 GW. Em 
consequência, a produção de energia das novas instalações em Portugal, em 
média, aumentará a produção de eletricidade em cerca de 0,3/0,5 %. 

(126) Por conseguinte, o impacto das novas instalações no mercado grossista deve ser 
considerado negligenciável. 

(127) A fim de atenuar as preocupações quanto ao cumprimento dos artigos 30.º e 110.º 
do TFUE, Portugal garantiu o reforço da capacidade de interligação entre os 

                                                 
45 Processo 47/69, França/Comissão, EU:C:1970:60, n.º 20. Ver também processo SA.38632 (2014/N) 

Alemanha — EEG 2014 — Reforma da lei das energias renováveis (ainda não publicado no JO). 
46   Ver a última medida notificada por Portugal para apoiar a produção de energia a partir de fontes de 

energia renováveis, SA.41694 (2015/N) — Portugal Apoio à eletricidade proveniente de fontes de 
energia renováveis em Portugal (aprovado em 2016). 
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Estados-Membros e das metas de capacidade de interligação obrigatórias, a 
financiar também pela tarifa do Uso Global do Sistema (UGS)47. 

(128) Atualmente, a interligação entre Portugal e a Espanha totaliza cerca de 8 % da 
capacidade total instalada. Os projetos de investimento em curso e planificados 
aumentarão, até 2022, a capacidade de interligação Portugal-Espanha e 
Espanha-Portugal para cerca de 3 000 MW e, até 2030, para 3 500 MW na 
direção Portugal-Espanha e 4 200 MW no sentido contrário. 

(129) A Comissão considera que os aumentos de capacidade interligada, com base nos 
compromissos assumidos por Portugal, reduzem o risco de uma eventual 
discriminação em relação aos produtores de eletricidade verde noutros 
Estados-Membros. 

(130) Tendo em conta os compromissos já assumidos pelas autoridades portuguesas, 
bem como o impacto limitado do programa sobre o mercado da eletricidade, a 
medida pode ser considerada em conformidade com os artigos 30.º e 110.º do 
TFUE para todo o período de vigência do regime. 

4. CONCLUSÃO 

(131) A Comissão decidiu, por conseguinte, não levantar objeções ao auxílio, por o 
considerar compatível com o mercado interno, em conformidade com o 
artigo 107.º, n.º 3, alínea c), do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. 

Queira aceitar, Senhor Ministro, os protestos da minha mais elevada consideração. 

 
Pela Comissão 

Margrethe VESTAGER 
Membro da Comissão 
 

 

                                                 
47 Além disso, em 2016, Portugal e o Reino de Marrocos assinaram um acordo para a elaboração de um 
estudo com o objetivo de analisar a viabilidade técnica e económica de uma interligação entre os dois 
países. Até ao final do ano, os ORT dos dois países deverão apresentar uma proposta, com base nos 
resultados do estudo de viabilidade técnico-económica da interligação Marrocos-Portugal. 


	1. Procedimento
	2. Descrição
	2.1. Antecedentes
	2.2. Objetivos, base jurídica e descrição da medida
	2.3. Montantes do auxílio, principais características e intensidade do regime
	2.4. Beneficiários
	2.5. Orçamento e financiamento
	2.6. Base jurídica
	2.7. Duração
	2.8. Cumulação, transparência e outras regras

	3. Avaliação
	3.1. Existência de um auxílio estatal na aceção do artigo 107.º, n.º 1, do Tratado
	3.3. Compatibilidade
	3.3.1. Objetivo de Interesse Comum
	3.3.2. Necessidade e pertinência de intervenção do Estado
	3.3.3. Efeito de incentivo
	3.3.4. Proporcionalidade
	3.3.5. Prevenção de efeitos negativos indesejados sobre a concorrência e as trocas comerciais entre os Estados-Membros
	3.3.6. Transparência
	3.3.7. Duração
	3.3.8. Conformidade com a parte II das AG
	3.3.9. Conformidade com outras disposições do Tratado


	4. Conclusão

