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INFORMAÇÃO GERAL

Foram selecionados 31 projetos 
de infraestruturas de gás para 
financiamento ao abrigo do PEER  
(Regulamento (CE) N.º 663/2009 
que institui o Programa Energéti-
co Europeu para o Relançamen-
to (PEER)). Contribuição total da 
União Europeia para estes proje-
tos: 1363 milhões de euros:

•  Interconexões de gás: 
1285 milhões de euros  
para 17 gasodutos.

•  Projetos de fluxo inverso 
de gás: 78 milhões de euros 
para a construção, por 
parte de 14 operadores de 
sistemas de transmissão, de 
infraestruturas e equipamento 
de fluxo inverso para a 
eventualidade de ruturas de curto prazo no abastecimento.

QUEM FAZ O QUÊ?

Diversas empresas públicas e privadas que controlam as re-
des de energia nas regiões que participam num projeto funcio-
nam 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%. O custo da construção ou conclusão de infraes-
truturas de gás natural de ponta na UE é complementado por 
empréstimos do Banco Europeu de Investimento e investimen-
tos privados. O PEER financia ações específicas como estudos 
técnicos e de engenharia, a adjudicação de contratos de forne-
cimento de materiais de longa produção e obras de construção 
de gasodutos e instalações de armazenamento subterrâneo.
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LIGAÇÃO RTE-E

A maioria dos projetos selecionados foram já classificados 
como projetos RTE-E de interesse europeu ou comum, tendo 
sido selecionados para financiamento pelo PEER dada a sua 
importância e avanço de execução.

OBJETIVOS

No quadro do PEER, o programa de infraestruturas de gás con-
tribui de forma significativa para a consecução do objetivo ge-
ral da política energética da União, nomeadamente, assegurar 
o abastecimento de energia de forma segura, competitiva 
e sustentável.

Melhora a segurança do aprovisionamento de gás, suprindo 
conexões em falta na infraestrutura da rede, destinadas ao 
transporte e distribuição de gás, e diversificando as vias de 
transporte de gás e respetivos recursos.

Melhora ainda o funcionamento do mercado interno do gás, 
apoiando a implementação eficaz do terceiro pacote legislativo 
relativo ao mercado interno do gás natural, e do regulamento 
relativo a medidas destinadas a garantir a segurança do 
aprovisionamento de gás (Regulamento N.º 994/2010 de 
20 de outubro de 2010).

RESUMO DO IMPACTO DOS PROJETOS

Os projetos de gás financiados pelo PEER irão, em particular:

•  Fornecer à União Europeia um adicional de aproximadamente 
50 bcm/ano de gás oriundo de território não europeu, 
entrando pelos gasodutos Nabucco, ITGI-Poseidon e GALSI, 
e pelos novos terminais de receção, armazenamento e 
regaseificação de gás natural liquefeito da Polónia e de 
Chipre.

•  Contribuir para o reforço da rede europeia de gasodutos, através 
do desenvolvimento de novas interconexões ou do reforço das 
já existentes entre Portugal–Espanha–França (bidirecional), 
Alemanha–Bélgica–Reino Unido (bidirecional), Roménia–
Bulgária–Grécia–Itália, Eslováquia–Hungria (bidirecional)  
e os Estados do Báltico–Polónia–Dinamarca–Alemanha.

•  Implementar o fluxo inverso em sistemas fundamentais de 
gasodutos de transporte de gás natural em Portugal, na 
Roménia, Áustria, Eslováquia, República Checa, Hungria, 
Letónia, Lituânia e Polónia.

SITUAÇÃO DO PROJETO EM OUTUBRO DE 2013

Foram concluídos 15 projetos:

•  Gasoduto de alta pressão entre a Hungria e a Roménia 
(Ficha RO-HU).

•  Requalificação do sistema de transmissão de gás entre a 
fronteira Eslovénia-Áustria e Liubliana (Ficha Eslovénia).

•  Primeiro gasoduto direto entre a Hungria e a Croácia (Ficha HU).

•  Quatro projetos de fluxo inverso na Áustria (Baumgarten), 
assegurando o abastecimento de gás à Eslováquia (Fichas 
RF-AT-01, RF-AT-02, RF-AT-03 e RF-AT-04).

•  Reforço da rede belga de gás (Ficha BE).

•  Extensão da capacidade de aprovisionamento de gás na 
instalação de armazenamento subterrâneo da Eslováquia 
(Fichas RF-SK-01 e RF-SK-02).

•  Aumento da flexibilidade da conexão de armazenamento de 
gás na República Checa (Ficha RF-CZ-01).

•  Expansão da capacidade de armazenamento de gás na 
República Checa (Ficha STORE-CZ-02).

•  Reforço das capacidades bidirecionais transfronteiriças 
entre os sistemas de transmissão de gás checo e polaco 
(Ficha RF-CZ-PL).

•  Estabelecimento de ligações de fluxo inverso e de um 
sistema de controlo dos fluxos no sistema de transmissão 
de gás da Hungria (Ficha RF-HU).

•  Reforço da interligação entre França e Espanha (ramo 
Larrau) (ficha ES).

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 financiadas pelo PEER venham a estar 
concluídas até 2015, no máximo.

http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/nabucco_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poseidon_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/galsi_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/poland-swinoujscie_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/cy_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/romania-hungary-ro-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/slovenia_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-03_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-at-04_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/belgium_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-sk-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-rf-cz-01_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/store-cz-02_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-cz-pl_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/reverse-flow-hu_en.pdf
http://ec.europa.eu/energy/eepr/projects/files/gas-interconnections-and-reverse-flow/spain-france-larrau-branch_en.pdf



