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RELATÓRIO 
 

1º Relatório de avaliação da realização das metas indicativas relativas 
à produção de electricidade a partir de fontes de energia renováveis em 

Portugal - 2002 

  

 
1. Âmbito 
 
A Directiva 2001/77/CE de 27 de Setembro de 2001, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, relativa à promoção da electricidade produzida a partir de fontes de energia 
renováveis (FER) no mercado interno da electricidade prevê, no n.º 3 do seu Artigo 3.º, 
a publicação pelos Estados-Membros de “…um relatório que inclua uma análise da 
realização das metas indicativas nacionais que tenha em conta, nomeadamente, os 
factores climáticos susceptíveis de prejudicar o cumprimento dessas metas e indique em 
que medida as disposições tomadas são compatíveis com os compromissos nacionais 
relativos às alterações climáticas.”  
 
Este primeiro relatório e os posteriores, a publicar de dois em dois anos, têm como 
principal objectivo a aferição do grau de cumprimento das metas indicadas por Portugal 
no relatório sobre “Metas indicativas relativas à produção de electricidade a partir de 
fontes de energia renováveis em Portugal (2002-2012)”, publicado no âmbito do n.º 2 
do Artigo 3.º da mesma directiva e entregue à Comissão em Janeiro de 2003. 
 
O presente relatório analisa os dados relativos à produção de electricidade a partir de 
FER no ano de 2002, comparando-os com as previsões publicadas no relatório referido 
no parágrafo anterior e ainda com os dados existentes para o consumo bruto de 
electricidade no mesmo ano. Procura também justificar as eventuais diferenças entre os 
valores reais apurados e as metas anuais estabelecidas. 
 
É dada também especial importância à relação existente entre os objectivos constantes 
do Plano Nacional das Alterações Climáticas e os perseguidos pela Directiva. 
Inclui ainda dois capítulos autónomos dedicados, respectivamente, à garantia de origem 
da electricidade renovável e às medidas tomadas para eliminar as barreiras 



 

_____________________________________________________________________  
Avaliação da realização das metas indicativas–Electricidade produzida a partir de FER   4 

 

administrativas e regulamentares ao aumento da produção de electricidade a partir de 
FER. 
 
 A Directiva 2001/77/CE, encontra-se actualmente em fase final de transposição para o 
direito interno português. 
 
 
2. Avaliação do cumprimento das metas indicativas 
  
 
2.1. Dados previsionais relativos à produção de electricidade a partir de FER 
 
O relatório sobre “Metas indicativas relativas à produção de electricidade a partir de 
fontes de energia renováveis em Portugal (2002-2012)”, estimou valores para a 
produção e potência instalada nas centrais de produção de electricidade a partir de FER, 
dos quais se destacam os relativos a 2002: 
 
Previsão da potência instalada em centrais produtoras de electricidade a partir de FER em 2002 

(MW) 
Hídricas 
(>10 MW) 

Hídricas 

(≤10 MW) 

Eólica Biomassa + 

Biogás 

RSU Fotovoltaica Ondas Cogeração 
C/ biomassa 

(1) 

TOTAL 

4.209 235 200 20 66 1 2 n/d 4.736 
Obs: (1) Relativamente à potência instalada da cogeração não foi possível, no relatório, fazer a desagregação entre a biomassa e 
combustíveis fósseis, tendo sido sendo apenas previsto, em 2010, um valor de 1.700 MW para o total da cogeração. Para os valores 
de produção, apresentados no quadro seguinte, considerou-se que da produção total proveniente da cogeração cerca de 25% se 
referia a biomassa. 

 
Previsão da produção de electricidade em centrais produtoras a partir de FER em 2002 

(GWh) 
Hídricas 
(>10 MW) 

Hídricas 

(≤10 MW) 

Eólica Biomassa + 

Biogás 

RSU Fotovoltaica Ondas Cogeração 
c/ biomassa 

(1) 

TOTAL 

13.591 797 383 35 450 1 2 1.246 16.505 
 
Chama-se a atenção para o facto dos valores previsionais apresentados no relatório 
“Metas indicativas relativas à produção de electricidade a partir de fontes de energia 
renováveis em Portugal (2002-2012)” não terem contemplado as potências instaladas e 
produções de electricidade das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores. Os 
valores apurados para o ano de 2002 já incluem os dados das Regiões Autónomas.  
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2.2. Dados estatísticos relativos à produção de electricidade a partir de FER 
 
Os dados de electricidade produzida em 2002 reflectem de algum modo as previsões 
elaboradas no primeiro relatório nacional, como a seguir se demonstra: 
 
Potência instalada em centrais produtoras de electricidade a partir de FER em 2002 

(MW) 
Hídricas 
(>10 MW) 

Hídricas 

(≤10 MW) 

Eólica Biomassa 

+ Biogás

RSU Fotovoltaica Geotérmica Cogeração 
c/ biomassa 

TOTAL 

4.061 293 190 10 81 1,51 18 387 5.041,51 

 
Produção de electricidade em centrais produtoras a partir de FER em 2002 

(GWh) 
Hídricas 
(>10 MW) 

Hídricas 

(≤10 MW) 

Eólica Biomassa 

+ Biogás 

RSU Fotovoltaica Geotérmica Cogeração 
c/ biomassa 

TOTAL 

7.551 706 362 42 521 1,8 96 1.169 10.448,8 

 
Comparativamente com os dados previstos para 2002, são de assinalar algumas 
diferenças, sobretudo no que se refere à produção hídrica e em especial a grande hídrica 
(> 10 MW). O valor da produção nesta tecnologia é bastante inferior ao valor previsto, 
devendo-se tal facto essencialmente à baixa hidraulicidade verificada nesse ano. 
 
Como é do conhecimento geral, em países com importantes quotas de produção 
hidroeléctrica, como é o caso de Portugal, a possibilidade de alcançar as metas previstas 
fica dependente em larga escala de factores climáticos que afectam amplamente o nível 
de produção hidroeléctrica, nomeadamente, as variações pluviométricas, a repartição 
das chuvas durante o ano e as entradas de água nas albufeiras. No caso português essa 
variação tem sido significativa, como se pode verificar pelos índices de produtibilidade 
hidroeléctrica (IPH) verificados desde 1997. 
 
Índices de Produtibilidade Hidroeléctrica (IPH) 
 

Ano 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

IPH 1,22 1,04 0,68 1,08 1,19 0,75 
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A meta indicativa assumida por Portugal no âmbito da Directiva 2001/77/CE - 39% do 
consumo bruto de electricidade em 2010 ser de origem renovável - foi estabelecida com 
base na quota de produção de origem renovável verificada em 1997, ano que se 
caracterizou por uma produtibilidade hidroeléctrica superior em 22% à que teria 
ocorrido num ano de hidraulicidade média. 
 
Assim, dado o elevado peso da componente hidroeléctrica no sistema electroprodutor 
nacional, a produção hidroeléctrica a considerar para aferição dos valores obtidos face 
às metas propostas deve corresponder a condições idênticas de hidraulicidade, ou seja a 
um índice de produtibilidade hidroeléctrica de 1,22. 
 
Construiu-se por conseguinte um quadro comparativo em que, relativamente à produção 
de electricidade, se comparam os valores da produção hídrica prevista com os valores 
efectivos que resultam da aplicação do IPH de 1,22 à produção hidroeléctrica. 
 
Comparação entre os valores efectivamente verificados e as previsões realizadas para 2002 
 

Potência Instalada (MW) Produção de electricidade (GWh) Tecnologias 
Prevista Realizada Desvio 

(%) 
Prevista Realizada Realizada  

(c/ IPH = 1,22) 
Desvio(%)  

(c/ IPH = 1,22) 

Hídrica (> 10 MW) 4.209 4.061 - 3,5 13.591 7.551 12.283 - 9,6 

Hídrica (≤ 10 MW) 235 293 24,7 797 706 1.148,4 44,1 

Eólica 200 190 - 5,0 383 362 362 - 5,5 

Biomassa 20 10 - 100,0 35 42 42 20,0 

RSU 66 81 22,7 450 521 521 15,8 

Fotovoltaica 1 1,51 51,0 1 1,8 1,8 80,0 

Ondas 2 0 -- 2 0 0 -- 

Geotérmica (1) 18 -- (1) 96 96 (1) 

Cogeração c/biomassa (2) 387 -- 1.256 1.169 1.169 - 6,9 

TOTAL 4.736 5.041,51 6,5 16.505 10.448,8 15.623,2 - 5,3 
(1) A Geotermia de alta entalpia não foi considerada no relatório “Metas indicativas relativas à produção de electricidade a partir 

de fontes de energia renováveis em Portugal (2002-2012)”, dado que não foram contemplados os dados da Região Autónoma 
dos Açores onde o recurso existe em condições de exploração. 

(2) No relatório “Metas indicativas relativas à produção de electricidade a partir de fontes de energia renováveis em Portugal 
(2002-2012)” não foi possível fazer a desagregação entre a biomassa e combustíveis fósseis. 

 
 
De facto, corrigindo o valor da produção hídrica para o IPH do ano base da Directiva –
1997 - a diferença entre a meta indicativa para 2002 e os valores verificados reduz-se de 
cerca de 36,7% para 5,3%.  
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Comparativamente com os anos precedentes será interessante verificar a evolução das 
várias tecnologias, no que respeita à potência instalada. 
 
 
Potência instalada em centrais produtoras de electricidade a partir de FER (1997/2002) 

(MW) 
Ano Hídrica 

(>10 MW) 

Hídrica 

(≤ 10 MW) 

Eólica Biomassa RSU Fotovoltaica Geotérmica Cogeração 
c/ biomassa 

TOTAL 

1997 4.130 245 29 10 -- 0,5 9 341 4.764,5 
1998 4.051 247 53 10 -- 0,7 18 341 4.720,7 
1999 4.035 257 57 10 81 0,9 18 350 4.808,9 
2000 4.036 267 83 10 81 1,2 18 350 4.846,2 
2001 4.049 281 125 10 81 1,3 18 350 4.915,3 
2002 4.061 293 190 10 81 1,5 18 387 5.041,5 

          

∆% (*) - 1,67 19,6 555,2 0 -- 200,0 100,0 13,5 5,8 
(*) Variação verificada entre 1997 e 2002. 

 
 
O maior crescimento na potência instalada, embora com expressões finais diferentes, 
verificou-se nas tecnologias de conversão eólica e solar. Tratam-se de progressões 
significativas tendo em conta a base de partida de cada uma delas e o estado de 
desenvolvimento das respectivas tecnologias, sobretudo do ponto de vista da sua 
comercialização. 
 
É importante lembrar neste aspecto, que o compromisso assumido por Portugal 
relativamente à meta de 39%, partiu do pressuposto de que o Plano de Expansão do 
Sistema Eléctrico poderia prosseguir com a construção de novos aproveitamentos 
hidroeléctricos com potência superior a 10 MW e de que outro tipo de capacidade 
renovável viesse a aumentar a uma taxa anual 8 vezes superior à verificada 
recentemente. No que respeita a esta última condições, podemos verificar que a potência 
instalada anualmente para as tecnologias que não a grande hídrica foi: 
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Potência instalada anualmente em centrais produtoras de electricidade a partir de FER (1997-2002) 
(MW) 

Ano Hídrica 

(≤ 10 MW)

Eólica Biomassa RSU Fotovoltaica Geotérmica Cogeração 
c/ biomassa 

TOTAL 
 

1997 - 3 11 10 0 0,1 0 6 27,1 
1998 2 24 0 0 0,1 9 0 35,1 
1999 10 4 0 81 0,3 0 9 104,3 
2000 10 26 0 0 0,2 0 0 36,2 
2001 14 42 0 0 0,2 0 0 56,2 
2002 12 65 0 0 0,2 0 37 114,2 

média (97-01) 6,6 21,4 2,0 16,2 0,2 1,8 3,0 51,78 

taxa (1) 1,8 3,0 -- -- 1,0 -- 12,3 2,2 
(1) taxa de crescimento anual de 2002 relativamente à média dos 5 últimos anos 

 
 
O que se verifica é que no conjunto destas tecnologias o crescimento da capacidade 
instalada em 2002 foi feito a uma taxa de apenas 2,2 vezes o da média dos últimos cinco 
anos (compreendidos entre o ano da adopção da directiva e o ano que serviu de base ao 
estabelecimento das metas indicativas). De todas as tecnologias listadas apenas duas, a 
energia eólica e a cogeração a partir de biomassa, contribuem de forma significativa 
para essa taxa e das duas somente uma de forma consistente: a energia eólica. Ou seja, o 
pressuposto contido na Directiva implica que, doravante, o aumento da capacidade 
instalada se faça a uma média de 400 MW instalados por ano, sem prejuízo da 
construção de novos aproveitamentos hidroeléctricos com potência superior a 10 MW. 
 
 
2.3. Dados estatísticos relativos ao consumo de electricidade  

 
O valor de consumo final de electricidade em Portugal, em 2002, foi de 42.072 GWh. 
No entanto, se tivermos em conta o consumo bruto, esse valor sobe para 48.006 GWh. 
Isto significa que, o peso da electricidade produzida a partir de FER calculado a partir 
deste indicador (aquele que é relevante para cumprimento da Directiva 2001/77/CE), é 
de 32,5% em 2002. 
 
 
 
 
 
 



 

_____________________________________________________________________  
Avaliação da realização das metas indicativas–Electricidade produzida a partir de FER   9 

 

Consumo de Electricidade em Portugal em 2002 
(GWh) 

Ano Consumo final
 

Perdas nas 
redes 

 

Consumos 
próprios  

das centrais 
 

Bombagem 
hidroeléctrica 

Consumo bruto Produção renovável 
correspondente a 39% 

do consumo bruto  

2002 42.072 3.547 1.717 670 48.006 (*) 18.722,3 

(*) Valor provisório 

 
A produção em 2002 de forma a cumprir o objectivo da Directiva deveria ter sido de 
18 722,3 GWh. O valor efectivamente apurado para um IPH de 1,22 foi de 15 623,2 
GWh, ou seja, cerca de 3.000 GWh de diferença. 
 
Outro indicador relevante é a evolução do consumo bruto em Portugal. 
 
Evolução dos Consumos de Electricidade em Portugal  (1997/2002) 

(GWh) 

Ano Consumo 
final 

 

Perdas nas 
redes 

 

Consumos 
próprios  

das centrais 
 

Bombagem 
hidroeléctrica

Consumo bruto Variação do 
consumo bruto 

(%)  

1997 32.439 3.216 1.350 100 37.105 
1998 34.412 3.239 1.505 101 39.257 
1999 36.741 3.659 1.535 491 42.426 
2000 38.939 3.648 1.549 558 44.694 
2001 40.541 4.056 1.665 485 46.747 
2002 42.072 3.547 1.717 670 48.006 

5,8 

8,1 

5,3 

4,6 

2,7 

 
Os valores verificados para a variação anual do consumo, se excepcionarmos o ano de 
1998 (realização da EXPO 98 em Lisboa), vêm confirmar uma tendência de redução no 
crescimento dos consumos de electricidade fruto da progressiva consciencialização da 
sociedade portuguesa para a adopção de medidas de utilização racional de energia. 
 
Esta interiorização do conceito da utilização racional de energia, decorre das várias 
acções levadas a cabo no sentido de promover a gestão da procura no uso da 
electricidade, através de campanhas orientadoras dos consumos e não promotoras do seu 
acréscimo. 
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3. Compromissos nacionais relativamente às alterações climáticas 

 

O Plano Nacional de Alterações Climática (PNAC) é a estratégia nacional para o 
controlo e redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE), na linha dos 
compromissos assumidos por Portugal no âmbito do Protocolo Quioto e da partilha de 
responsabilidades adoptada no seio da UE.  
 
O PNAC 2001, cuja discussão pública teve lugar em Dezembro de 2001, constituiu o 
ponto de partida para o esboço dessa estratégia, através de um conjunto  de  medidas e 
instrumentos integradores de um cenário de referência, na observância dos seguintes 
princípios: 
 

• Adopção de uma resposta nacional positiva e construtiva aos compromissos 
nacionais de redução de emissões de GEE, promovendo um conjunto de 
medidas integradas que salvaguarde e reforce outros objectivos de política 
ambiental e sectorial e a competitividade da economia portuguesa; 

 
• Aplicação do princípio poluidor-pagador/utilizador-pagador; 

 
• Envolvimento dos sectores e agentes económicos no esforço nacional de redução 

de emissões de GEE. 
 
De acordo com os resultados estimados para o cenário de referência, Portugal tem de 
efectuar, até 2012, um esforço de mitigação das suas emissões que se situa entre 13 e 
16,5 Tg de CO2 equivalente.  
 
Para o sector da oferta de energia, sub-sector electroprodutor, as principais medidas 
preconizadas no PNAC, com vista ao cumprimento dos objectivos acima enunciados, 
utilizando FER, são: 
 

• A produção de electricidade a partir de FER representando 39% do consumo 
bruto de electricidade em 2010; 

 
• O investimento em novas centrais hidroeléctricas (grande hídrica) e reforços, 

representando uma potência variável entre 410 MW e 1.250 MW; 
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• O investimento em outras centrais utilizando FER, representando uma potência 
entre 3.440 MW e 3.680 MW, com uma contribuição maioritária da energia 
eólica (cerca de 90% da potência a instalar e 75% da produção de electricidade). 

 
A aplicação destas medidas permite antever para o ano de 2010 uma redução do nível 
de emissões de GEE, no sector electroprodutor, dos 23,1 Tg (cenário alto) a 21,5 Tg 
(cenário baixo) para os 19,6 Tg a 18,5 Tg, ou seja uma redução de 3,5 Tg a 2,9 Tg de 
CO2 equivalente. 
 
A Resolução do Conselho de Ministros N.º63/2003 de 28 de Abril, que aprova as 
orientações da política energética nacional, veio validar a promoção dos 
aproveitamentos hidroeléctricos e o incentivo às energias renováveis, assumindo o 
objectivo de alcançar, até 2010, 3.750 MW de potência instalada a partir da energia 
eólica, 5.000 MW de potência em grandes hídricas e cerca de 930 MW a partir de outros 
recursos renováveis. 
 
Esta Resolução consagra também a aprovação de um conjunto de medidas adicionais do 
PNAC, destacando-se para o sector da oferta da energia as seguintes:  
 
Medidas Adicionais do PNAC 
 
 

Medidas propostas 
Potencial de 

Redução 
(Tg CO2 eq.) 

Eficiência Energética no sector electroprodutor: Redução das perdas de 
transporte e distribuição  
 

 
0,17 – 0,18 

Aplicação de um programa de gestão da procura: Definição de uma meta 
de economia de electricidade de 1.700 GWh, limitando o crescimento do 
consumo de electricidade 

 
0,18 – 0,34 

Aumento da produção de electricidade a partir do recurso eólico: 
Instalar uma capacidade entre 4.000 – 5.000 MW até 2010 

0,69 – 1,08 
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4. Medidas tomadas para garantir a fiabilidade do sistema de garantia  

 

A Directiva 2001/77/CE, no n.º 5 do seu Artigo 5.º, prevê uma referência no presente 
relatório às medidas tomadas, pelos Estados-Membros ou organismos competentes por 
eles designados, para garantir a fiabilidade do sistema de origem. 
 

Nesta matéria o ponto de situação em Portugal é o seguinte: 
 

Foi convidada uma entidade pelo Estado Português, a Rede Eléctrica Nacional, S.A. 
(REN), concessionária da rede nacional de transporte de electricidade, para assumir o 
papel de entidade emissora de garantias de origem (EEGO), sem prejuízo de poderem 
vir a ser designadas outras entidades que reunam condições para o efeito.  
 

A escolha da REN prendeu-se com três ordens de razões. Em primeiro lugar é uma 
entidade independente das actividades de produção e distribuição de electricidade, tal 
como o exige a Directiva. Em segundo lugar porque se considerou que a mesma reúne 
as condições técnicas necessárias ao reconhecimento inequívoco da origem da produção 
de electricidade, no âmbito do Sistema Eléctrico Nacional. Em terceiro lugar pelo papel 
que já exerce no âmbito do RECS. 
 
A designação, funções e atribuições da EEGO, bem como as suas obrigações serão 
definidas no diploma de transposição da Directiva 2001/77/CE, que prevê a submissão à 
Direcção Geral de Energia para aprovação, no prazo de um mês após a entrada em vigor 
do citado diploma, de um “Manual de Procedimentos” que regulará o seu 
funcionamento. 
 
De entre as funções futuras da EEGO, assumem especial relevância no âmbito da 
garantia da fiabilidade do sistema de origem, a promoção, através de entidades de 
idoneidade reconhecida, de acções de auditoria e monitorização das instalações e 
equipamentos de produção, assim como dos equipamentos de contagem de energia, de 
acordo com o “Manual de Procedimentos” da EEGO. 
 
Está também prevista na redacção da transposição da Directiva 2001/77/CE, a obrigação 
dos produtores de electricidade produzida a partir de FER de adquirirem e instalarem o 
equipamento de telecontagem, de acordo com as características técnicas estabelecidas 
no “Guia de Telecontagem” previsto no Artigo 103º do Regulamento de Relações 
Comerciais da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, publicado do Diário da 
República – II Série, de 14 de Maio de 2003. 
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5. Acções tomadas para eliminar as barreiras administrativas e regulamentares 
ao aumento da produção de electricidade a partir de FER 

 
De acordo com o Artigo 6º da Directiva 2001/77/CE foi feita a avaliação do quadro 
legislativo e regulamentar existente relativamente aos processos de autorização, ou aos 
outros processos previstos no Artigo 4º da Directiva 96/92/CE, aplicáveis a centrais 
produtoras de electricidade a partir de FER. 
 
O quadro actualmente existente é o seguinte: 
 

• Portaria nº 764/2002 de 1 de Julho – Estabelece o tarifário aplicável às 
instalações de produção de energia eléctrica em baixa tensão, licenciadas ao 
abrigo do Dec.-Lei  nº 68/2002; 

• Decreto-Lei nº 97/2002 de 12 de Abril – Cria a Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos e aprova os respectivos estatutos; 

• Decreto-Lei nº 68/2002 de 25 de Março – Regula a actividade de produção de 
energia eléctrica em baixa tensão (BT); 

• Portaria nº 295/2002 de 19 de Março – Regula o procedimento de obtenção 
das licenças para a produção de energia eléctrica por pequenas centrais hídricas; 

• Portaria nº 60/2002 de 15 de Janeiro – Aprova os tarifário de venda de energia 
eléctrica pela instalações de co-geração utilizadoras de energia primária que, em 
cada ano, seja constituída em mais de 50% por recursos renováveis ou resíduos 
industriais, agrícolas ou urbanos, independentemente da potência de ligação;  

• Decreto-Lei nº 339-C/2001 de 29 de Dezembro – Altera o Dec.-Lei nº 168/99, 
de 18 de Maio, que revê o regime aplicável à remuneração de produção de 
energia eléctrica, no âmbito da produção em regime especial do Sistema 
Eléctrico Independente; 

• Decreto-Lei nº 313/2001 de 10 de Dezembro – Altera o Dec.-Lei nº 538/99 de 
13 de Dezembro, revendo as normas relativas às condições de exploração e 
tarifários da actividade de produção combinada de calor e electricidade; 

• Decreto-Lei nº 312/2001 de 10 de Dezembro – Define o novo regime de gestão 
da capacidade de recepção de energia eléctrica nas redes do Sistema Eléctrico de 
Serviço Público proveniente de centros electroprodutores do Sistema Eléctrico 
Independente; 

• Decreto-Lei nº 538/1999 de 13 de Dezembro – Revê o regime da actividade de 
co-geração; 

• Decreto-Lei nº  168/1999 de 18 de Maio – Revê o regime aplicável à actividade 
de produção de energia eléctrica, no âmbito do Sistema Eléctrico Independente 



 

_____________________________________________________________________  
Avaliação da realização das metas indicativas–Electricidade produzida a partir de FER   14 

 

(SEI), que se baseie na utilização de recursos renováveis ou resíduos industriais, 
agrícolas ou urbanos; 

• Decreto-Lei nº 313/1995 de 24 de Novembro – Estabelece no âmbito de SEI, o 
regime jurídico do exercício da actividade de produção de energia eléctrica em 
aproveitamentos hidroeléctricos até 10 MVA, bem como da produção de energia 
eléctrica a partir de energias renováveis. 

• Decreto-Lei nº 189/88 de 27 de Maio – Estabelece o regime de produção de 
energia eléctrica por produtores independentes, no âmbito das energias 
renováveis e da co-geração. 

 
Tendo em conta o compromisso entre os objectivos da Directiva e a necessidade de 
garantir a manutenção da fiabilidade e segurança da rede, consideramos o actual quadro 
legislativo e regulamentar adequado, nomeadamente quanto à sua capacidade de: 
 

• Reduzir de barreiras regulamentares e não regulamentares ao aumento da 
produção de electricidade a partir de FER; 

 
• Simplificar e acelerar os procedimentos ao nível administrativo adequado; 

 
• Assegurar que as normas sejam objectivas, transparentes e não discriminatórias 

e tomem em devida consideração as particularidades das diversas tecnologias 
que utilizam as FER. 

 

 

6. Conclusões 
 
No que se refere ao cumprimento da meta indicativa da Directiva 2001/77/CE, e apesar 
de ser muito cedo para se tirar conclusões, verifica-se um forte grau de convergência 
entre as previsões e os resultados alcançados para 2002. Apenas em duas tecnologias as 
potências instaladas ficaram abaixo do expectável, nomeadamente, nos casos da 
biomassa e, sobretudo, no da energia das ondas, uma tecnologia emergente onde 
Portugal tem assumido algum protagonismo, dadas as condições muito favoráveis ao 
seu desenvolvimento no nosso território. 
 
Como já se esperava a hidraulicidade condiciona imenso os resultados obtidos na 
produção das hídricas, pelo que terá ser utilizado o referencial  de IPH relativo ao ano 
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base, 1997. Em Portugal , a pluviosidade, é sem dúvida o factor climatérico que mais 
condiciona a produção de electricidade a partir de FER. 
Um registo importante é a diminuição consistente do consumo bruto de electricidade ao 
longo dos últimos anos. 
 
A versão do PNAC de 2001, que foi revista e está em discussão publica, envolve na sua 
estratégia para o controlo e redução das emissões dos GEE, a contribuição em larga 
escala do sector electroprodutor e em especial a oferta de electricidade por parte das 
FER. O objectivos traçados neste sector são necessariamente coincidentes com os da 
Directiva e no caso das suas medidas adicionais, que visam o cumprimento do 
Protocolo de Quioto, ainda mais ambiciosos que os da própria Directiva. 
 
O sistema de garantia de origem está em fase final de implementação, existindo já uma 
entidade pronta a assumir papel de EEGO. A transposição da Directiva 2001/77/CE, 
formalizará esta questão, complementada posteriormente pela elaboração e aprovação 
do Manual de Procedimentos da EEGO. 
 
A avaliação do actual quadro legislativo do sector eléctrico permitiu confirmar que as 
questões de acesso à rede colocadas pelo Artigo 7º da Directiva 2001/77/CE, têm um 
enquadramento adequado, sem prejuízo de alguns ajustamentos que no futuro poderão 
ser equacionados, nomeadamente com o aumento expectável da oferta de electricidade 
por parte das centrais eólicas.  
 
 
 
 
 
Lisboa , 13 de Novembro de 2003 
 
 


