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INFORMAÇÃO GERAL

Foram selecionados 12 projetos  
de infraestruturas de eletricida-
de para financiamento ao abrigo 
do Programa Energético Europeu 
para o Relançamento (o PEER, 
instituído pelo Regulamento (CE) 
n.º 663/2009). Este financiamento, 
concedido com base em 13 deci-
sões de financiamento (um pro-
jeto, o Nordbalt, é apoiado por 
duas decisões de financiamento), 
ascende a um montante total de 
904 milhões de euros.

QUEM FAZ O QUÊ?

Diversas empresas públicas e 
privadas que controlam as redes 
de energia nas regiões que par-
ticipam num projeto funcionam 
como promotoras do projeto. Os 
Estados-Membros são, por seu lado, responsáveis por facilitar a 
execução do projeto e por supervisionar os respetivos progressos.

FINANCIAMENTO

A percentagem de financiamento máxima disponibilizada pela 
UE é de 50%. Esta percentagem está destinada a financiar 

ações específicas como a engenharia, a adjudicação de 
contratos de fornecimento de materiais com longos prazos 
de entrega (cabos) e obras de construção (por exemplo, de 
linhas, estações de compressão, etc.). O custo da construção 
ou conclusão de infraestruturas elétricas de ponta na UE é 
complementado por empréstimos do Banco Europeu de 
Investimento e investimentos privados.
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LIGAÇÃO RTE-E

Os projetos selecionados foram já classificados, na sua 
maioria, como projetos RTE-E de interesse europeu ou comum, 
tendo sido escolhidos para receber financiamento do PEER 
dada a sua importância e avanço de execução.

OBJETIVOS

No quadro geral do PEER, o financiamento concedido a in-
terconexões elétricas contribui de forma significativa para a 
consecução do objetivo geral da política energética da União,  
nomeadamente, assegurar o abastecimento de energia de  
forma segura, competitiva e sustentável.

Os projetos selecionados estão a conferir um forte impulso 
à realização do mercado interno, com o empenho total de 
todas as partes da União Europeia envolvidas. Aportam ainda 
melhorias significativas à segurança do abastecimento dos 
países e regiões em questão.

Este programa visa suprimir estrangulamentos e integrar «ilhas 
energéticas» como os Estados Bálticos, a Península Ibérica, a 
Irlanda, a Sicília e Malta. Além disso, algumas destas novas 
interconexões são de grande importância para a integração de 
fontes de energias renováveis no sistema elétrico.

RESUMO DO IMPACTO DOS PROJETOS

Os projetos de interconexão elétrica financiados pelo PEER 
irão, em particular:

•  Contribuir para o fortalecimento da rede elétrica europeia, 
através do reforço das capacidades de interconexão entre 
Espanha e França, Portugal e Espanha, Áustria e Hungria, 
Irlanda e o Reino Unido, bem como em todo o território 
central da Alemanha.

•  Integrar regiões isoladas e «ilhas energéticas», através 
da construção de novas interconexões importantes, dos 
Estados Bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia) ao mercado 
nórdico de eletricidade (Finlândia, Suécia, Dinamarca 
e Noruega), bem como de Malta a Itália e da Sicília ao 
território continental italiano.

SITUAÇÃO DO PROJETO EM OUTUBRO DE 2013

Estão concluídos cinco projetos:

•  A extensão de duas linhas de 400 kW em Portugal, que 
reforçam as capacidades de interconexão de energia 
elétrica entre Portugal e Espanha, bem como a segurança 
do abastecimento na região (ficha PT-01 e ficha PT-02).

•  A linha de transmissão entre Viena e Györ, que melhora a 
operacionalidade das redes austríaca e húngara (Ficha AT-HU).

•   A construção e o equipamento de um centro de distribuição 
de 132 kW em Kappara (ficha MT).

•  A ligação por cabo sumarino de 500 MW entre a República 
da Irlanda e o País de Gales (ficha IRL-UK).

No que diz respeito à maioria dos restantes projetos, as 
obras de construção estão em curso e em franca progressão. 
Prevê-se que todas as ações apoiadas pelo PEER venham a 
estar concluídas até 2017, no máximo.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/es-fr_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-01_pt.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/at-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/de_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/estlink2_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/nordbalt-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/nordbalt-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/mt-it_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/it_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/it_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-01_pt.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/pt-02_pt.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/at-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/mt_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/electricity-interconnectors/uk-ie_en.pdf



