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Interconexão elétrica 
Portugal: Linha Portimão (PT) -  
Tavira (PT) - P. Gusman (ES) - Guillena (ES)  
e subestações de Tavira (PT-01)ESTADO-MEMBRO ENVOLVIDO

Portugal

PROMOTOR(ES) DO PROJETO
Rede Elétrica Nacional (REN)
http://www.ren.pt/

DADOS TÉCNICOS BÁSICOS
Extensão: Não disponível
Capacidade: 220 kV – 400 kV

ORÇAMENTO
Custo total do Projeto: 
42,6 M de euros
Custo total das atividades do PEER: 
35 M de euros, dos quais:
 Promotor(es): 13,5 M de euros
 Apoio do PEER: 17,5 M de euros
  (percentagem de financiamento 

de 50%)

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 
DO PEER1

Data de início: 15 de julho de 2009
Data de término: 31 de abril de 2011

MAIS INFORMAÇÕES
Comissão Europeia, DG ENER
http://ec.europa.eu/energy/eepr/
index_en.htm

Ministério Português da Economia 
e do Emprego
http://www.min-economia.pt/

1.  Atividades cofinanciadas ao abrigo do PEER

OBJETIVOS
Este projeto tem por objetivo o reforço e a extensão da rede elétrica portuguesa, com vista 
a aumentar as capacidades de interconexão de energia elétrica entre Portugal e Espanha, 
sobretudo entre as regiões do Algarve e da Andaluzia.

IMPACTO DO PROJETO
Ao criar uma nova interconexão entre Portugal e Espanha, na região do Algarve, este projeto 
irá contribuir para uma maior segurança do aprovisionamento energético. Contribuirá 
igualmente, em grande medida, para o desenvolvimento do Mercado Ibérico de Eletricidade 
e para ligar a região do Algarve a fontes de energia renovável.

RESUMO DAS ATIVIDADES (COFINANCIADAS AO ABRIGO DO PEER)
O PEER apoia a adjudicação dos contratos relativos ao material e às obras de construção da 
nova subestação de Tavira (400/150/60 kV). Apoia igualmente a construção de quatro linhas 
aéreas entre Tunes e Tavira (400 kV), Tunes e Estoi (150 kV), Tavira e Espanha (400 kV),  
e Ourique e Estoi (150 kV).

SITUAÇÃO DO PROJETO: CONCLUÍDO
Está concluído o reforço das subestações de Portimão e Estoi bem como a construção da 
linha de 400 kV de Tunes a Tavira. A subestação de Tavira e a linha de Tavira até à fronteira 
espanhola ficaram concluídas no início de 2012.

Este projeto entrou em fase operacional no início de 2012.
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