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resumo 
 
 

O investimento em parques eólicos tem conhecido, nos últimos anos, em 
Portugal, um crescimento significativo, incentivado pela política nacional de 
energia baseada na aposta nos recursos endógenos, e no vento em particular. 
Dotar os promotores de uma ferramenta simples de optimização dos seus 
investimentos, numa óptica de utilização racional dos recursos, constitui a 
motivação deste trabalho que procura demonstrar, em situações de potência 
limitada de interligação, a existência de uma determinada dimensão de 
potência óptima, contribuindo de forma mais eficiente para o desenvolvimento 
sustentado. 
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abstract 
 

The investment in wind-farms in Portugal has been largely expanding these last 
years due to the strategic energy policy based on endogenous resources like 
wind. This thesis aims to provide project promoters path a simple and efficient 
tool to estimate the optimal dimension of the wind-farms and of the investment 
in conditions of limited connection guaranteeing sustainable development. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
O crescente interesse nas energias renováveis (ER) tem resultado em avultados 
investimentos justificados essencialmente pelo contributo positivo para a segurança 
energética, a minimização dos problemas ambientais e o desenvolvimento económico. 
 
O paradigma energético actual baseia-se no consumo dos combustíveis fósseis, em 
particular no petróleo. A desigual distribuição geográfica e escassez crescente potenciam o 
aumento consistente dos preços, revelando as fragilidades de economias dependentes em 
termos energéticos. Todavia, este efeito inflacionista desencadeia um conjunto de 
oportunidades ligado ao desenvolvimento de alternativas, de sistemas de eficiência e de 
utilização racional de energia e de armazenamento. 
 
Por outro lado, em consequência da combustão de combustíveis fósseis multiplicam-se as 
externalidades ambientais como a poluição do ar, a acidificação ou as mediáticas 
alterações climáticas. Várias soluções têm sido apontadas desde modelos de command-
and-control, a instrumentos de mercado como os sistemas de cap-and-trade e os impostos 
pigouvianos. Os seus custos vêm sendo discutidos e servido de pretexto, por exemplo por 
parte do governo norte americano, para a sua não adopção a curto prazo. Contudo, a aposta 
nas ER conhece um declarado (mas nem sempre revelado) consenso face às suas 
características descentralizadoras, ambientalmente “correctas” e impulsionadoras do 
crescimento económico, nomeadamente cativando investimento, criando emprego e 
incentivando a criação de nichos de mercado ligados à qualificação profissional e know-
how técnico e tecnológico. 
 
Actualmente, a energia eólica é, no nosso país, depois da hídrica a fonte renovável com 
maior potencial para a produção de electricidade face à sua cada vez maior 
competitividade e maturidade. No entanto, o processo de produção de energia eléctrica, 
incluindo o eólico, apresenta problemas de eficiência com perdas significativas que se 
traduzem não só numa não maximização da rentabilidade do investimento mas, de igual 
forma, numa não optimização da dimensão económica e ambiental. 
 
Actualmente, o dimensionamento das centrais eólicas está limitado pela potência de 
interligação reflectindo-se num funcionamento com poucas horas de laboração à potência 
nominal, pelo que o melhoramento do potencial instalado, em especial através da 
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instalação de sobredimensionamento da capacidade, vai permitir, atendendo ao 
dimensionamento existente, minimizar as exterioridades e aumentar a produtividade do 
investimento. 
 

1.1. OBJECTIVO 

 
O actual sistema de atribuição de licenças de construção de parques eólicos (PE) estipula 
que a potência instalada seja igual à potência contratada. Tendo em conta que a produção 
de energia depende das condições climatéricas e da curva de potência dos aerogeradores, 
na óptica da produtividade, não é difícil de perceber que a capacidade nominal de um 
parque apenas será alcançada a partir de uma determinada velocidade do vento, cuja 
probabilidade de ser excedida é relativamente reduzida (alguns pontos percentuais em 
termos de valores anuais). 
 
Em determinadas situaçõesa poderá ser autorizado sobredimensionamento, mediante 
contra-partida de modernização e descontos da tarifa, não estando de todo claro a 
quantificação do acréscimo de potência instalada nem a devida contra-partida. Outros 
casos existentes de sobredimensionamento da potência nominal das instalações, diferente 
da potência de injecção na rede, resultam de algum ajuste técnico acordado directamente 
com a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGGE), como é o caso mais comum, com a 
instalação de equipamentos com geradores síncronos. Note-se ainda que também já se 
permite a instalação de uma potência excedentária noutros casos, se bem que, sempre com 
a limitação de não ultrapassar em nenhum momento o valor nominal atribuído ao parque, 
exigindo-se assim a retirada de máquinas da produção ou o seu ajuste (controlo do 
passo/potência) para regimes de ventos de velocidades mais elevadas. 
 
Numa óptica de utilização racional dos recursos, o objectivo deste trabalho é demonstrar 
que existe uma determinada dimensão de potência afecta à central eólica que se apresenta 
mais vantajosa ao nível produtivo para o promotor e que contribui de modo mais eficiente 
para o desenvolvimento sustentado (DS), uma vez que, usando os meios existentes, se 
minimizam os impactes ambientais, com efeitos na majoração dos factores positivos que 
advêm deste tipo de investimentos, como mais produção de energia limpa e menos 
emissões de CO2, cumprindo a imposição de nunca ultrapassar uma produção superior à 
potência contratada. 

                                                 
a Comunicado do Conselho de Ministros de 22 de Março de 2007 
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1.2. METODOLOGIA 

 
Vários caminhos poderiam ter sido tomados para a construção do modelo de optimização 
da capacidade instalada em parque eólicos e para fundamentar a sua relevância, desde uma 
aposta no tratamento puramente matemático da questão, a uma estrita abordagem de 
análise económico-financeira na perspectiva da gestão racional e optimizadora dos 
recursos. 
 
Decidiu-se, no entanto, seguir por uma outra via.  
 
Durante a preparação deste trabalho, resultou clara a ausência de um tratamento holístico e 
abrangente do problema na literatura consultada, que se restringe a uma visão sectorial e 
espartilhada no enquadramento da análise da eficiência do investimento em projectos no 
sector energético. Desta feita, o engenheiro recorta o assunto como um fenómeno de 
engenharia e o gestor ou o economista, como uma matéria do foro da gestão ou da 
economia. 
 
No entanto, as opções no sector energético e, muito particularmente nas energias 
renováveis nas quais a eólica se inclui, não podem, nem devem ser desligadas dos impactos 
que geram em termos económicos, sociais e ambientais. Afinal, a energia é central para a 
satisfação das necessidades individuais e colectivas e factor essencial da actividade 
económica e do desenvolvimento. Trata-se, portanto, de um problema estrutural, global e 
transversal que merece, para uma correcta avaliação, um tratamento inter-disciplinar, na 
lógica do princípio da integração. 
 
Este caminho obrigou a um esforço de investigação, em áreas tão diversas como o Direito, 
a Ciência Política, a Economia, a Gestão, a Estatística ou a Engenharia, na busca de um 
enquadramento que se espera poder servir, no futuro, para novas análises em assuntos 
transdisciplinares ligados à produção de energia a partir de FER. 
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1.3. ESTRUTURA 

 
Atendendo à metodologia seguida, dividiu-se o trabalho em quatro grandes capítulos. 
 
Numa primeira fase, analisam-se, numa perspectiva global e transversal, as condicionantes 
na eficiência do investimento em parques eólicos (o que obriga à tentativa de concretização 
do princípio do desenvolvimento sustentado, determinação estatística da situação actual, 
tanto em termos mundiais como nacionais, em termos de fornecimento e consumo 
energético) e o enquadramento das abordagens económico-financeiro do tema. 
 
Num segundo momento, uma vez que o trabalho se prende com a energia eólica, sentiu-se 
a necessidade de averiguar e retratar, também de uma forma transdisciplinar, as suas 
características para melhor se poder compreender os limites na optimização do 
funcionamento dos parques. 
 
Num terceiro ponto, expostos que estão os pressupostos da análise do tema, procura-se 
construir um modelo analítico simples que possa funcionar como uma ferramenta de 
trabalho para os promotores de parques no sentido de identificar a possibilidade da 
optimização da capacidade instalada, face ao seu nível e tipo de custos e rendimentos. 
 
Por fim, apresentamos um caso de estudo como forma de verificação da bondade do 
modelo construído, no sentido de demonstrar a sua aplicabilidade. 
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2. ANÁLISE DA ENVOLVENTE 
 
 

2.1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO 

Apresentado no relatório Brundtland e mediatizado no Rio, o DSa  surge como uma 
resposta mágica aos actuais problemas ambientais e de desenvolvimento. Sintetizado na 
máxima “viver dos juros e não do capital”, visa resolver estrutural e globalmente de forma 
transdisciplinar e integrada os desafios colocados pelo binómio Ambiente-
Desenvolvimento, bem retratados pela questão energética. 
 
Com efeito, a energia, fundamental para a actividade económica, provoca exterioridades 
económicas, sociais, ambientais e culturais, moldando a sociedade contemporânea. A 
problemática do efeito de estufa e das alterações climáticas constitui o paradigma dessa 
interacção, motivando, juntamente com a alta dos preços do petróleo, a viragem para as 
energias renováveis. Afinal, elas apresentam um potencial que pode representar vantagens 
económicas, optimizando a balança comercial (redução das importações de combustível 
fóssil, de licenças de emissão e de equipamento), servindo de motor do desenvolvimento 
com o fomento do investimento, das competências nacionais e da coesão social, com a 
diversificação das fontes de abastecimento de energia, e redução dos riscos de ruptura, em 
especial de electricidade, permitindo ainda dar resposta de minimização dos principais 
problemas ambientais, associados à escala planetária ao consumo de combustíveis fósseis. 
 
A aposta nas ER, e na eólica em particular, possibilitam, desta feita, o cumprimento das 
estratégias nacional e europeia da energia na busca de maior independência energética, 
competitividade e sustentabilidade. A optimização dos investimentos por maioria de razão, 
apresenta uma mais-valia inegável em termos de desenvolvimento sustentado. Afinal 
traduz-se em menos recursos materiais e humanos, menos externalidades negativas 
(poluição, uso dos solos) e menores custos contra maiores produções de energia e maiores 
receitas geradas. 

                                                 
a Desenvolvido no Anexo I 
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2.2. ENERGIA 

 
Num contexto internacional condicionado pela ameaça do aquecimento global e das 
alterações climáticas, muito provavelmente de origem antropogénica e associada à queima 
de combustíveis fósseis, torna-se fundamental apurar a importância e a evolução do 
contributo das Fontes de Energia Renovável (FER) em termos mundiais e nacionais, 
sobretudo para se entender a relevância de um esforço de optimização dos investimentos 
feitos nessa área, e no sector eólico em particular. 
 
Em termos mundiaisa, da análise dos dados da Agência Internacional de Energia (EIA) 
resulta, para o período 1973-2004, não só o aumento do fornecimento (TPES – Total 
Primary Energy Supply) e do consumo de energia primária, respectivamente 83 e 56%, 
constatando-se uma quebra 30,9% nos processos de transformação e manuseamento da 
energia primária, estimando-se que cerca de 71% da energia primária total fornecida esteja 
a ser desperdiçadab. O peso relativo das ER na sua totalidade é ainda marginal tanto na 
produção como no consumo de energia. 
 
No caso portuguêsc constata-se uma evolução semelhante no sentido do aumento do 
fornecimento e consumo energético, muito embora com uma maior dependência do 
petróleo e ritmos de crescimento mais acelerados, associados ao desenvolvimento social e 
económico do país, que, no entanto, estagnaram, nos últimos anos, com o clima económico 
depressivo vivido (salvo no caso do consumo de electricidade). Também as renováveis, e 
em particular a eólica, têm crescido mas não parecem ser capazes de absorver, no futuro, o 
ritmo de aumento do consumo de energia eléctrica e de um desejado período de expansão 
económica, sendo absolutamente necessário a melhoria da eficiência produtiva das 
instalações. 
 
O gráfico seguinte apresenta a evolução da produção de energia eléctrica tendo por base a 
energia eólica e é comparada com a evolução da importação, constatando-se nitidamente o 
desfasamento entre as duas evoluções e da insuficiência da eólica para suprir o aumento 
das importações de energia eléctrica. Actualmente 15% da energia eléctrica é importada, 
tendo aumentado 5,6% ao ano desde 1974. 
 

                                                 
a Desenvolvido no Anexo II 
b Richard L. Ottinger e Fred Zalcman, 2003 
c Desenvolvido no Anexo II 
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Evolução Produção e Importação de Energia Eléctrica
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Fonte: DGGE (2007) 

Figura 1 – Evolução da produção de energia eléctrica (eólica) e importação 

 
 

2.3. CADEIA DE FORNECIMENTO 

 
É cada vez mais frequente serem noticiadas ocorrências de falhas no fornecimento de 
energia eléctrica por períodos de tempo consideráveis, normalmente conhecido por 
“apagão” ou “black-out”, afectando um vasto número de utilizadores/consumidores que 
aumentam de dia para dia a sua dependência de um constante e fiável abastecimento de 
energia eléctrica. 
 
Estas falhas de energia não se cingem a determinados países ou sistema, tratando-se de um 
problema generalizado, de origens diversas, que poderão afectar o sistema na globalidade 
devido ao elevado grau de inter-conexão existente. Destacam-se alguns dos “apagões” 
mais famosos: 
 

• Portugal em 2000: Na origem do corte de energia esteve um disparo na sub-
estação de Rio Maior e tudo por causa de uma cegonha que pousou à hora errada no 
sítio errado. Uma cegonha que ficou famosa por deixar mais de metade de Portugal 
às escuras; 

• Brasil em 2001 e 2002: crise que levantou a hipótese de que talvez se tornasse 
necessário fazer longos cortes forçados de energia eléctrica. Na época, havia grande 
possibilidade de ocorrerem apagões no país, sobretudo nas grandes cidades;  
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• Portugal em 2003: incidente que afectou a alimentação dos consumos das regiões 
do Alentejo e do Algarve e demorou 45 minutos a restabelecer o fornecimento; 

• EUA e Canadá em 2003: problema no sistema de monitorização no estado de 
Ohio que se alastrou por efeito de cascata a vários estados, incluindo o estado de 
Ontário no Canadá, desactivando 256 centrais eléctricas e afectando cerca de 50 
milhões de consumidores; 

• Itália em 2003: o problema iniciou-se na linha que fornece Itália vinda da Suiça, 
provocado por uma tempestade, desencadeando o efeito em cascata e consequente 
corte no fornecimento de electricidade em quase toda a Itália e ainda em França e 
na Suiça, afectando cerca de 56 milhões de consumidores; 

• Moscovo em 2005: julga-se que a causa do incidente se deve a um conjunto de 
factores, dos quais se destaca o sistema desta região que não está apetrechado de 
equipamento de corte automático o que aumenta a vulnerabilidade da rede eléctrica 
Moscovita. Este “black-out” deverá ter afectado cerca de 10 milhões de 
consumidores; 

• Europa em 2006: “overload” accionado pela E.ON, afectando Alemanha, França, 
Itália, Bélgica, Espanha e Portugal; 

• Barcelona em 2007: a queda de um cabo de uma linha de 110 KV numa 
subestação ocasionou o problema que deverá ter afectado 300.000 clientes e 
algumas áreas com corte de energia superior a 78 horas. 

 
A energia eléctrica não é facilmente armazenada por longos períodos de tempo nesta escala 
de valores e geralmente é consumida na medida exacta com que é produzida. A procura 
lançada na rede eléctrica deverá ser compensada pelo respectivo fornecimento e 
transmissão de energia. Qualquer carga em excesso ou em escassez poderá causar graves 
problemas com danos associados e elevados custos de reparação nos equipamentos ligados 
à rede. 
 
Numa óptica da gestão das operações os descritores da estratégia dos agentes deste sector 
assemelham-se em tudo ao que é definido para as restantes indústrias em termos políticas 
competitivas, incluindo os quatro vértices da competitividade: preço, qualidade, prazos de 
entrega e relação com o cliente. Contudo, para o sector da energia, a maioria destes 
parâmetros estão regulamentados e determinam as condições de operacionalidade que 
todos os intervenientes têm de respeitar, possibilitando a gestão de todo o sistema, 
deixando pouca margem de manobra para que um agente económico se apresente aos 
consumidores como mais vantajoso do que os concorrentes. 
 
A cadeia de valor no sector eléctrico integra a produção, transporte, distribuição, 
comercialização e consumo de energia eléctrica.  
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Figura 2.2 – Cadeia de valor do sector eléctrico 

 
A produção, em centrais electroprodutoras, térmicas ou a partir de fontes renováveis, 
incluindo os grandes aproveitamentos hidroeléctricos, cobre em Portugal grande parte do 
consumo de energia eléctrica, sendo a restante obtida (15% actualmente) por importação 
através das interligações com a rede europeia. Esta energia é encaminhada para a rede de 
transporte, em alta ou muito alta tensão, que a entrega às redes de distribuição, em níveis 
de tensão mais baixos, para satisfação das necessidades dos consumidores. 
 
De modo a manter as actividades do sector eléctrico abertas à entrada de novos operadores 
em regime de mercado, foi separada a actividade de distribuição da actividade de 
comercialização de energia eléctrica. Enquanto a distribuição veicula a energia nas 
condições técnicas adequadas através das redes, a comercialização garante os 
procedimentos comerciais inerentes à venda a grosso e a retalho de energia eléctrica. 
 
A geração e o fornecimento de electricidade são abertos à concorrência, com a entrada de 
novas empresas e com a possibilidade de escolha dos fornecedores de electricidade. As 
redes de transmissão e distribuição de electricidade, sendo geridas por monopólios 
nacionais ou regionais, são regulamentadas de forma a que possam ser utilizadas pelos 
vários intervenientes do mercado. Grupos com actividades ao longo da cadeia de valor do 
sector eléctrico têm que ser geridas através de empresas distintas, com total separação das 
actividades em termos contabilísticos. 
 
A participação do Estado na EDP tem vindo a diminuir com sucessivos processos de 
privatização desde a década de 80, tendo hoje apenas 30% do capital da empresa. Ao nível 
da geração continua a existir uma situação de “quase monopólio”, com o Sistema Eléctrico 
Público (SEP) responsável por cerca de 90% da geração de electricidade. Ao nível do 
fornecimento de electricidade Portugal tem respeitado os valores mínimos impostos pela 
Directiva Interna: actualmente todos os consumidores com consumos superiores a 9 GWh / 
ano podem escolher o fornecedor de electricidade (cerca de 200 clientes)a 
 

                                                 
a Desde 4 de Setembro de 2006 todos os consumidores em Portugal continental podem escolher o seu 
fornecedor de energia eléctrica, mas na prática essa escolha não está condicionada pela posição dominante do 
distribuidor histórico no nosso país. 

  ComercializaçãoDistribuiçãoTransporte Produção Consumo 
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Assim, o objectivo de cada interveniente varia consoante a sua posição da cadeia de valor 
sendo claro que todos tem de dar resposta a um ponto comum que é permitir disponibilizar 
ao consumidor final energia eléctrica, em qualquer momento e quantidade, nos padrões 
pré-estabelecidos. 
 
Por se tratar de um fornecimento contínuo e de um produto energético (electricidade) único 
e sem diferenciação de quem o produz ou fornece, a flexibilidade das instalações é muito 
reduzida, ou seja, cada instalação dedica-se obter um único tipo de produto, verificando-se 
um tipo de operações muito repetitivas, que requerem muita especialização, capital 
intensivo e baixos custos unitários quanto ao volume de produção.  
 
Se por um lado a gestão de um único produto se apresenta como uma simplificação na 
gestão do mesmo, aumenta a sua complexidade quando o sistema abrange vários 
produtores e vários consumidores com a particularidade do produto não poder ser 
armazenado (a não ser indirectamente) nem estipulado prazos de entrega  e de ser 
produzida no momento de entrega. Os stocks intermédios (buffers) para se poder dar 
resposta a acréscimos da procura/consumo são efectuados pelo armazenamento de água 
nas albufeiras das barragens hidroeléctricas e na potência de reserva nas centrais térmicas 
que possibilitam resposta aos consumos em horas de picoa. 
 
No caso da energia eólica, não é possível armazenar o que se poderá considerar a sua 
matéria-prima, ou seja, o vento, obrigando a que o processo de funcionamento seja quase 
exclusivo no mundo industrial que normalmente opera quando a procura assim o exige. 
Nas centrais eólicas, o planeamento da produção é difícil, quase não existe, sendo em 
função da disponibilidade do recurso eólico e estando, no entanto garantido todo o 
escoamento da sua produção. 
 
Esta inversão do planeamento da produção centrada a montante do processo produtivo 
permite reduzir a complexidade e alguma subjectividade do conjunto de variáveis e 
critérios a ter em consideração, no “design” das instalações, no seu dimensionamento, 
localização, processos, inventários e recursos humanos. Elimina ainda o planeamento da 
produção da sua forma clássica desde a previsão da produção, do planeamento agregado, 
do sistema de inventário para procura independente e dependente (MRP – Material 
Requierements Planning) e no escalonamento das operações (na eólica existem modelos de 
previsão pré-pressão 3 a 4 dias de antecedência – ECMWF - European Center for Medium 
range Weather Forecasting). 

                                                 
a Há para pequenas potências e relativamente pequenas quantidades de energia a possibilidade de 
armazenamento em baterias, o recurso com volantes intermédios ou a produção de combustíveis alternativos, 
como o hidrogénio, muito longe de ser solução económica em larga escala. 
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A produção dos parques eólicos deverá permitir o máximo aproveitamento dos recursos 
existentes sendo este influenciado em termos de operacionalidade, pela disponibilidade das 
máquinas e equipamentos, e em termos de concepção do parque, pelo lay-out e no seu 
dimensionamento (capacidade instalada). 
 
A elevada disponibilidade de funcionamento do parque reflecte a qualidade e fiabilidade 
dos equipamentos, que quantas menos paragens tiverem por avarias ou com manutenções 
mais reduzidas e eficazes, maior número de horas disponíveis permitem para o 
funcionamento. Nos contratos de fornecimento de equipamento é frequente ser garantida a 
disponibilidade de funcionamento das máquinas e que normalmente apresenta um valor 
aproximado de 95%, o que reflecte o grau de qualidade aplicado a estas tecnologias, até 
porque nas máquinas mais recentes estes valores atingem já os 97%. 
 
O desenho do lay-out recai sobre estudos específicos do potencial eólico da área de 
implantação conjugado pela interferência aerodinâmica entre os aerogeradores. Este 
assunto será mais aprofundado no capítulo dedicado à energia eólica. 
 
Por fim, o correcto dimensionamento de um parque traduzir-se-á em maior produção face 
ao potencial eólico disponível. Contudo o conceito de capacidade de produção é ambíguo 
de definir dado o conjunto de variáveis que agrega e que conduz a várias interpretações 
possíveis, com consequências diversas quer sobre a sua utilização estratégica, quer mesmo 
sobre a ideia de eficiência. 
 
Segundo SILVA, Amado [1991], cada uma das alternativas plausíveis pode ser analisada 
mediante diferentes níveis de agregação que se pretende especificar, num eixo, a 
capacidade de produção: conjunto da economia, sector de actividade, empresa, 
estabelecimento, unidade ou equipamento; noutro eixo, diferentes horizontes temporais: 
um dado instante, o curto-prazo ou o longo-prazo; tendo em conta a ligação e as 
respectivas influências com o funcionamento do mercado, características da oferta e da 
procura. 
 
Tendo em conta que a capacidade de uma empresa será a soma das capacidades das várias 
unidades que a integram, justificado essencialmente pela baixa interdependência entre 
centrais eólicas, dado estas se dedicarem à produção em sistema contínuo de um único 
produto, sem armazenamento de qualquer tipo matérias-primas, em curso ou produtos 
finais, leva a que o número de variáveis bem com a avaliação de cada uma seja bastante 
mais simplificado. 
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A ideia mais comum de capacidade está intrinsecamente ligada a um período restrito de 
tempo, sendo, nessa perspectiva, um conceito de curto prazo. A prevalência dessa noção de 
capacidade resulta da consideração da rigidez de alguns factores relevantes de produção, 
que podem contar com a expansão da produção e espaço de tempo limitado. Esta ideia de 
curto prazo pode ser ainda reforçada quando se afirma que o conceito de capacidade é 
baseado na inalterabilidade de certos factores. É que esta perspectiva de classificação 
apresentada tem mais a ver com uma suposta rigidez dos preços dos factores de produção 
no curto prazo do que com as limitações de carácter físico das instalações, da mão-de-obra 
ou das matérias primas que, intuitivamente, estão bem ligadas a um conceito físico de 
produção a curto prazo. 
 
Esta perspectiva, no limite, leva a que se considere que a capacidade será uma 
potencialidade instantânea de produção, caracterizada pela dependência estrita em relação 
ao factor mais escasso. 
 
Entre as alterações no curto prazo, distinguem-se as que resultam de custos de adaptação 
(entre os quais inclui a reactivação de equipamento desocupado e a eventual mobilização 
de equipamento obsoleto), das que provêm da variação dos preços de factores. Estas levam 
ao reajustamento da curva de custos médios de curto prazo, potenciando uma nova 
definição de capacidade. Além disso, estes reajustamentos, ao contrário de uma mera 
adaptação a alterações de preços relativos, têm um carácter activo e implicam, em geral, 
novos investimentos.  
 
Mais uma vez, dadas as especificidades das centrais eólicas, com a manutenção dos 
equipamentos a acompanharem o período de vida do investimento, considera-se que neste 
período se mantenham os mesmos equipamentos e a mesma evolução dos custos médios. 
 
Face ao conjunto de opções que condicionam a definição da capacidade, pode-se colocar a 
questão se de facto haverá uma capacidade óptima. Com efeito, um conceito de capacidade 
óptima pressupõe uma decisão de escolha, considerada a melhor, entre as várias 
alternativas e é, por isso, anterior a qualquer fixação física da capacidade. Essa decisão vai 
ser determinada pelo conjunto de oportunidades, que representa todas as capacidades 
realizáveis, da função objectivo que traduzirá a vontade do decisor e que se poderá 
modificar, em princípio, com a alteração dos objectivos. 
 
No critério do óptimo não está a busca da capacidade pela capacidade ou a procura da 
capacidade máxima. A capacidade máxima apenas tem sentido no curto prazo, com o 
investimento já concretizado, as instalações físicas criadas e ocupadas. A capacidade 
máxima não é mais que a utilização óptima, mas não necessariamente a capacidade óptima, 
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a menos que, por mera coincidência, a capacidade disponível no curto prazo seja 
exactamente aquela que se escolheria para fazer face à actual curva de procura, se a 
decisão dobre a capacidade ainda estivesse em aberto. 
 
A existência de uma capacidade óptima é assim confinada às decisões de investimento, 
sendo a generalidade das decisões de exploração uma procura de utilizações óptimas da 
capacidade instalada, norteadas por objectivos de gestão corrente. 
 
Se para a maioria das industrias ou processos a definição da capacidade abrange todo este 
conjunto de critérios, com a grande complexidade em ordenar e ponderar os diversos 
factores decisionais, para as centrais eólicas, devido à possibilidade de simplificar e reduzir 
a subjectividade e incerteza da maioria das variáveis, conduz a que seja possível 
determinar a capacidade óptima em parques eólicos através de uma abordagem 
essencialmente económico financeira. 
 
 

2.4. TEORIA ECONÓMICA 

 
No âmbito da teoria económica do produtora, há que atender, para começar, à motivação 
básica da sua actuação: a maximização do lucro, o que obriga à consideração dos custos e 
dos rendimentos médios e marginais, coincidindo estes últimos, num ambiente 
perfeitamente concorrencial, com o preço, derivado da atomicidade existente. Ora, sendo o 
preço uma constante, independentemente do nível de produção, a função da receita traduz-
se graficamente numa recta e a receita marginal é constante e coincidente com a receita 
média, representando-se por uma recta horizontal. 
 
Desta feita, não podendo o produtor influenciar o preço, o seu rendimento total varia 
directamente em função das quantidades produzidas. Neste sentido, sendo o preço um dado 
pré-definido, o nível de rendimento dependerá exclusivamente do volume de produção. 
Representado graficamente as curvas da receita total e do custo total, o ponto óptimo de 
produção (Qe) coincide com o ponto em que a distância entre a receita e o custo é maior. 
 
Isto significa, portanto, que seja qual for a escala de produção adoptada, o lucro será 
maximizado no ponto mais baixo dos custos médios, ou seja na escala de eficiência, na 
medida em que a partir desse ponto os custos marginais passam a ser superiores aos custos 

                                                 
a Fernando Araújo (2005); João César das Neves (2000) e Alfredo de Sousa (1988). 
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médios, aumentando-os. Em termos marginais, por outro lado, e face à não variação do 
preço, a maximização do lucro traduz-se na igualdade entre rendimento marginal (Preço) e 
custo marginal (Rm=P=Cm), ou seja no ponto em que a curva ascendente os custos 
marginais se cruza com a recta plana dos rendimentos marginais. Por outras palavras, 
aquém desse ponto (Qe – 1), o custo dessa unidade adicional que deixou de ser produzida 
seria inferior ao preço de venda, pelo que se perderia uma oportunidade de lucro. No caso 
de (Qe + 1), o aumento do lucro deixaria de ser possível, no curto prazo, naquela escala de 
produção.  
 
Neste contexto, se o preço subir, a produção óptima (Qe) expande-se e no caso contrário, 
retrai-se. Assim, o ponto óptimo desloca-se ao longo da curva dos custos marginais, de 
acordo com a variação do rendimento marginal, i.e. do preço. Deste modo, o produtor 
atomístico é condicionado, na sua conduta do mercado, pela curva dos custos marginais, 
que representa a curva da oferta. Contudo, não se pode olvidar que a curva dos custos 
marginais depende para além da produtividade dos factores de produção, da sua 
remuneração, o que significa que se desloca quando o preço dos inputs varia.  
 

 
Todavia, nem toda a curva de custos marginais se reconduz à curva da oferta pois existe 
um limiar mínimo para a produção: quando o preço do output desce abaixo do custo 
médio, a empresa encerra a actividade (temporária ou definitivamente) porque não cobre 
os seus custos de produção. 
  
Num ambiente não perfeitamente concorrencial, uma vez que o preço não é um dado, a 
empresa tem de ter em consideração que para aumentar o volume de vendas terá que baixar 
o preço, que em consequência afecta a procura. Logo a receita marginal varia por efeito da 
variação do preço provocada pela variação da quantidade vezes a quantidade (ΔQxQ) e por 
efeito variação da quantidade provocada pela variação do preço vezes o preço (ΔPxP). A 
receita marginal será, portanto, neste caso, inferior ao preço e a maximização do lucro 
resulta da igualdade entre rendimento marginal e custo marginal. 
 
No que respeita a combinação produtiva óptima, qualquer agente económico ao decidir o 
seu posicionamento no mercado com vista a maximizar o seu lucro tem que equacionar 
duas questõesa:  

1. qual a quantidade de produção que deve colocar no mercado àquele preço; 
2. qual a sua capacidade financeira para aplicar no financiamento dos factores 

necessários a um ciclo produtivo. 

                                                 
a Alfredo de Sousa (1988). 
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Se no primeiro caso, a empresa não se encontra restringida financeiramente, muito embora 
deva procurar obter a produção determinada ao mais baixo custo possível, já no segundo, 
defronta limitações quanto à capacidade limite de financiamento da produção, pretendendo 
optimizar a produção obtenível com aquele investimento. No fundo, este duplo problema 
prende-se com dois factores: a dimensão da empresa e a organização da produção (a 
combinação dos factores de produção). 
 
Em termos de teoria económicaa, o óptimo de produção vai depender, assim, da 
produtividade marginal, fungibilidade e preço dos factores de produção. 
 
Com efeito, o óptimo de produção resulta de cumulação de dois requisitos: 
 

1. que a taxa marginal de substituição técnica seja igual ao quociente do preço dos 
factores de produção, i.e. que o quociente das produtividades marginais dos 
factores de produção (descendente ao longo da isoquantas devido à lei da 
produtividade marginal decrescente e dos custos relativos crescentesb) seja igual ao 
quociente da sua respectiva remuneração no mercado; 

2. que a recta de balanço (isocusto) seja tangente à isoquantas, i.e. que se atenda às 
restrições financeiras decorrentes da combinação e remuneração dos factores 
produtivos. 

 
Dito de outra forma, no óptimo de produção tem que se atender à quantidade de produção 
máxima que a combinação dos factores de produção pode conseguir, atendendo ao limite 
do custo total com o input (derivado do seu preço).  
 
No fundo, a eficiência na actividade produtiva é conseguida, procurando-se alcançar a 
maior produção combinada dos factores de produção (dependente da produtividade 
marginal dos mesmos) no limite das possibilidades de financiamento. Ou seja, o ponto 
óptimo define, para uma despesa limite, a combinação produtiva e o nível de produção, 
que proporcionam o lucro máximo. Esta regra aplica-se independentemente do nível de 
financiamento e de preços do input. Daqui resulta que a empresa deve privilegiar não a 
utilização do factor mais barato ou do mais produtivo em termos físicos mas o emprego do 
factor mais rentável em termos comparativos, que no caso da eólica será o capital. 
 

                                                 
a João César das Neves (2000). e Alfredo de Sousa (1988). 
b O desenvolvimento tecnológico permite contrariar, no curto prazo, a produtividade marginal decrescente 
resultante da saturação dos factores fixos. 
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O cálculo do valor do capital dependerá da decisão do empresário se dirigir à sua utilização 
por via de locação ou de aquisiçãoa. No primeiro caso, a sua remuneração depende do 
equilíbrio entre oferta e procura de bens de capital, ou seja, dos meios financeiros que 
permitem a sua aquisição. No segundo caso, mais complexo, é necessário atender à 
expectativa (previsão/projecção) quanto ao valor esperado no futuro para o produto 
marginal correspondente aos bens de capital, o que implica, nomeadamente, atender ao 
custo de oportunidade das alternativas de aplicação do capital e do nível de alavancagem e 
ponderação relativa das taxas de desconto e de juro. 
 
Quanto a este último aspecto, note-se que a empresa deverá ponderar o custo marginal e o 
rendimento marginal esperado dessa decisão de investimento que implica calcular a taxa de 
retorno do investimento. Assim, é necessário equacionar a eficiência marginal do capital, 
ou seja, calcular a taxa de desconto que equilibraria as receitas e os custos do investimento. 
Na hipótese da taxa de juro praticada no mercado ser inferior à taxa de desconto (que 
aumenta quanto maior a incerteza e o lapso de tempo considerado), é vantajoso investir. 
 
Note-se que no curto prazo é necessário atender à lei dos rendimentos marginais 
decrescentes que estipula que, mantendo-se um factor fixo (ex: terra) e adicionando-se 
doses de um factor variável (ex: capital), os aumentos de rendimento vão sendo menores. 
Por outras palavras, o rendimento marginal diminui embora o rendimento total aumente. 
Daqui resulta que se deverá parar de adicionar doses de capital quando o seu rendimento 
marginal passar a ser inferior ao seu custo marginal. 
 
Por fim, no longo prazo (em que os factores de produção são todosb variáveis), há que 
atender à alteração das escalas de produção decorrentes de uma adaptação ao mercado, 
procurando o produtor economias de escala, no sentido de um abaixamento dos custos 
médios (i.e. um aumento dos rendimentos). Ora, em regra, surgem rendimentos crescentes 
à escala em unidades de produção com elevados custos fixos (instalação, investigação e 
desenvolvimento entre outros) e baixos custos marginais, o que se traduz, depois de 
suportados os custos iniciais, na expansão da produção com custos médios decrescentes até 
se atingirem volumes de produção elevados, susceptíveis de gerar uma posição dominante 
no mercado para o produtor. 
 
Estes rendimentos crescentes à escala estão ainda associados às chamadas economias 
internas e externasc que se prendem, por um lado, com características endógenas da 
empresa (eficiência técnica e produtiva, por exemplo) e, por outro, com questões exógenas 

                                                 
a Fernando Araújo (2005). 
b Em rigor subsistem no longo prazo alguns custos fixos como os overhead costs. 
c Fernando Araújo (2005). 
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referentes às condições do mercado (designadamente, quantidade e qualidade dos factores 
de produção, eficiência e dimensão das infra-estruturas disponíveis, acessibilidade a redes 
de distribuição, entre outros), que potenciam externalidades positivas e fenómenos de 
knowledge spillover, centrais na Economia do Desenvolvimento, devido ao efeito 
contagiante e amplificador em relação aos níveis iniciais de desenvolvimento. 
 
Por definição o limite de máxima produtividade que uma unidade de produção pode 
alcançar num processo de transformação utilizando uma certa combinação de inputs 
atribuídos é definida como uma fronteira de produção. Produtividade é geralmente definida 
como a taxa de output agregado sob input agregado. Ela mede a eficiência com que uma 
unidade de produção converte inputs e outputs. Para os economistas é ineficiente qualquer 
produção abaixo da fronteira que representa, no fundo, uma situação de óptimo de Paretoa. 
 
No caso dos PE, do factor capital constitui desde logo o input principal, determinando 
tanto a quantidade de output como a potência instalada de um parque. 
 
O conceito de capacidade não é exclusivamente económico (nível de produção que 
minimiza os custos unitários ou conduz ao máximo de lucro atendendo ao mercado) mas 
também técnico (máximo de produção possível dado um certo equipamento).  
 
Uma vez que para os produtores em regime especial está assegurado todo o escoamento da 
sua produção, não tendo de responder a “picos” da procura por forma a não perder quota 
de mercado ou a ter de proceder a aprovisionamento dos “produtos acabados”, o que 
acarretaria custos adicionais, facilmente se pode concluir que a variação da produção é 
dependente exclusivamente da capacidade instalada, a menos de certas restrições técnica, 
remetendo a abordagem do problema para uma avaliação essencialmente económica. 
 
 

                                                 
a Kao et al., 1994, 198. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DAS CENTRAIS 
EÓLICAS 

 
 
Não é clara a data da primeira aplicação nitidamente identificada como eólica, apontando-
se a máquina pneumática e órgão accionado pelo vento, por Heron de Alexandria há cerca 
de 2000 anos e os moinhos de vento árabes a partir do século VII como as primeiras 
referênciasa. Estes últimos, de eixo vertical e pás de palha sobre uma estrutura em madeira, 
tinham uma barreira que visava reduzir a resistência ao vento, obrigando a que os locais 
escolhidos apresentassem rumos de vento predominantes. 
 

  

Figura 3.1 – Motor a vapor (máquina de Heron) e órgão accionado por roda de vento 

 
Com o mesmo princípio fundamental de funcionamento, surgem, no século XIII, as 
panemonas chinesas utilizadas para moagem e a bombagem de água com uma tecnologia 
que apesar de rudimentar se revelava mais elaborada do que a dos moinhos persas pois 
implicava um sistema de pás auto-posicionáveis de modo a diminuir a resistência no 
movimento do rotor contra o vento. 
 
Na Europa aparecem os primeiros moinhos de vento no final do século XIV, igualmente 
para a moagem e para a bombagem da água, com base em tecnologia diferente da aplicada 

                                                 
a Marques da Silva (1996) 
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no Oriente, caracterizando-se por máquinas de eixo horizontal e velas (pás de tecido), 
propriedades fundamentais e patentes até hoje. Para além de todos os mecanismos 
desenvolvidos para a operacionalidade e funcionamento dos moinhos, nomeadamente a 
transmissão para um veio vertical, a orientação do rotor ao vento e a sua travagem, o 
avanço tecnológico mais importante, associado à posição horizontal do eixo, consistiu na 
passagem da força aerodinâmica de arrastamento para a força aerodinâmica de sustentação 
como força motora. 
 

  

Figura 3.2 – Moinho persa e panémona chinesa 

 
Na segunda metade do século XIX aparece uma das mais populares máquinas, o moinho 
“americano” multipá (12 a 18) com diâmetros entre os 2 a 5 metros usado em larga escala 
e que, no nosso país, também é conhecido por “moinho-de-tirar-água”. Com o 
aparecimento de um modelo todo em metal com as pás construídas de lâminas encurvadas, 
de modo a exibir ângulos de posicionamento apropriados, no início do século XX 
funcionavam, nos EUA, cerca de 800.000 e em Portugal alguns milhares. 
 

 

Figura 3.3 – Moinho multipá 
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Data do fim do século XIX (1888) a primeira tentativa de aplicação diferente da moagem e 
da bombagem, tendo-se produzido energia eléctrica a partir de um rotor accionado pelo 
vento. Com o aumento da procura de energia eléctrica em zonas mais remotas, 
desenvolveu-se este tipo de máquinas, merecendo especial atenção uma turbina de 144 pás, 
17 metros de diâmetro suportada por uma torre com 18 metros de altura e com capacidade 
de 12 kW de potência para carregar uma bateria de acumuladores (turbina de C. Brush). 
 
Em 1899 estavam registadas 77 “fábricas de moinhos” número que se elevou até 100 em 
1930, empregando então 2300 pessoas. As pequenas turbinas eólicas usadas para a carga 
de baterias em regiões isoladas, também se tornaram lucrativas vendendo pelo mundo 
inteiro mais de 6 milhões de máquinasa entre os anos 30 e 50. 
 
Sucederam-se desde então várias “inovações”, desde a de La Cour, cientista, inventor e 
professor dinamarquês, à turbina Jacobs nos EUA, aos rotores de Savonius e Darrieus, até 
ao aparecimento do motor diesel, de baixo custo e elevada fiabilidade, que se afigurava 
como alternativa mais eficiente na altura. 
 

 

Figura 3.4 – Rotor Darrieurs 

 
No entanto os primeiros alertas sobre a acessibilidade aos combustíveis fósseis, levaram a 
retomar o desenvolvimento desta tecnologia, agora com o intuito de injecção na rede de 

                                                 
a Hau, Erich 2006, p.21. 



Capítulo 3 

Pág. 28  Optimização da Capacidade Instalada em Parques Eólicos 

distribuição da energia eléctrica, sendo os primeiros passos dados pelo engenheiro francês 
L. Constantin em 1924. 
 
Para este fim, as potências instaladas teriam de crescer e, com elas, a dimensão das 
turbinas. Em 1931, a turbina da Balaclava (Rússia), com 30 metros de diâmetro e 100 kW 
de potência, constituiu o primeiro passo no desenvolvimento de grandes sistemas, tendo 
operado durante dois anos e produzido cerca de 200 MWh. 
 
A maior turbina eólica até à década de 70 foi projectada e construída pelo engenheiro 
Palmer Putnam e pela M. Smith Co., dando origem, na década de 40, à Putnam-Smith 
Wind Turbine, com um rotor de 53,3 metros de diâmetro, duas pás com variação de passo 
em toda a envergadura, que accionava um gerador síncrono de 1,25 MW comparando-se 
com os modelos actuais. 
 
Este intervalo de tempo entre o final da Segunda Grande Guerra Mundial e a primeira crise 
petrolífera, em que o desinteresse por esta tecnologia, e não só, foi claro (a menos das 
utilizações de bombagem de água) deve-se sobretudo aos baixos preços dos combustíveis 
fósseis. Depois do primeiro choque energético (1974) e em particular o segundo em 1978, 
os elevados investimentos em capacidades humanas e nas tecnologias associadas às fontes 
energéticas, acumularam-se de forma a viabilizar numa alternativa sustentada às fontes 
tradicionais, chegando-se no caso do vento, às turbinas comercializadas no mercado actual. 
Nos últimos 20 anos os aerogeradores evoluíram bastante em potência e em dimensão 
conforme se pode verificar na figura 3.5. 
 

 
Fonte: EWEA - Wind Energy – The Facts 

Figura 3.5 – Evolução da dimensão das turbinas eólicas disponíveis no mercado 
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Os princípios de funcionamento dos modernos aerogeradores são os mesmos dos seus 
antecessores, contudo as suas dimensões são muito maiores. Dos típicos moinhos que 
enfeitam a paisagem portuguesa com diâmetros na ordem dos 5 a 7 metros, colocados 
normalmente a menos de 10 metros de altura acima do solo e de cerca de 5 KW de 
potência, passou-se para diâmetros de 100 metros, colocados a 120 metros de altura e 
potências de 5 MW, essencialmente conseguidos pela disponibilidade de materiais mais 
resistentes e leves, e ainda, pela incorporação da electrónica nos sistemas de geração 
eléctrica e controlo do aerogerador. Uma referência para a construção de parques em 
offshore não apenas como alternativa a locais em terra menos produtivos, como associado 
à evolução de dimensões das próprias máquinas. A energia eólica está hoje associada à alta 
tecnologia. 
 
Apenas uma nota complementar no sentido de referir que a utilização da energia eólica não 
se resumiu ao seu aproveitamento pelos moinhos de vento e turbinas para os fins já 
apresentados, mas para outras finalidades, uma das quais, e provavelmente a mais antiga, a 
arte de velejar. Dos pequenos navios egípcios, passando pelos drakkars vickings, pelas 
naus e caravelas, até aos grandes veleiros da rota da da china no final do século XIX – os 
clippers, cujo expoente máximo é o Cutty Sark – sem esquecer os modernos veleiros de 
competição, a variedade e a evolução foram também claras, correspondendo à capacidade 
demonstrada de aproveitamento do vento como fonte de energia. Por sinal a evolução da 
tecnologia, como pode ser demonstrado, tem como paralelo significativo na transição dos 
sistemas baseados no arrasto para os de sustentação. 
 

  

Figura 3.6 – Veleiro Cutty Sark e barco de competição na actualidade 
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Contudo, a energia transportada no vento também pode ser excessiva, transitando de útil a 
destrutiva. Ventos ciclónicos, tufões e outras catástrofes naturais associados a ventos fortes 
provocam grandes destruições, sendo o estudo do vento e das condições climatológicas um 
ponto essencial, não só para o projecto das construções humanas à superfície da terra mas 
também para prever a produtividade e viabilidade económica da mesma. 
 

3.1. O VENTO 

A energia eólica é uma forma indirecta de energia solar, que resulta da conversão em vento 
(uma pequena percentagem) da radiação solar que alcança a terra (equivalente a 1,5x1018 
kWh capturados pela atmosfera terrestre anualmente). Note-se que a energia solar 
absorvida directamente pelo ar é reduzidíssima (o ar é praticamente transparente à 
radiação), pelo que a da energia do vento está associado a um processo que passa pela 
absorção pela superfície terrestre que é depois transferida por convecção para o ar. 
 
O vento surge, assim, associado ao aquecimento diferencial da superfície terrestre pela 
radiação solar, dado que a distribuição desta não é homogénea, variando não apenas em 
altura mas com o tipo e características de superfícies (terra, água, deserto, floresta, etc.), 
verificando-se a deslocação de grandes massas de ar mais denso e frio para zonas de ar 
mais quente e menos denso. As principais influências no movimento global da atmosfera 
ocorrem pelo aquecimento diferencial entre o Equador e os Pólos e, pela rotação da Terra 
(efeito de Coriolis).  
 

 

Figura 3.7 – Principais deslocações de ar 
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Um terceiro factor decorre das características da própria superfície terrestre (grande massa 
de terra e água, …) e, no caso das camadas mais baixas da atmosfera, de particular 
interesse para a actividade humana, é a proximidade ao solo que mais directamente 
influencia as características aerológicas, nomeadamente, pelo efeito do atrito. Obstáculos, 
orografia e rugosidade do terreno, provocam alterações significativas no campo de 
velocidades, sendo determinantes na definição dos chamados perfis de velocidade. 
 

 

Figura 3.8 – Perfil de velocidade 

 
Os movimentos das massas atmosféricas podem ser classificados mediante a sua extensão 
e a frequência, ou equivalentemente, o tempo de passagem dessa massa por um 
determinado local ou região. Mediante estes dois critérios estabelecem-se três escalas de 
movimentos: 
 

1. Sinótica ou macroescala, com extensões superiores a 500 km e escalas de 
tempo superiores a dois dias. Este tipo de fenómenos traduz-se, por 
exemplo, estações do ano, nos ciclones e anticiclones, passagens de 
superfícies frontais, inundações, secas, nos ventos sazonais e nos 
predominantes (alísios, westerlies, polar westerlies, jets streams, etc); 

2. Microescala ou local, que constitui no essencial a chamada turbulência 
atmosférica a baixa altitude, e a sua extensão é inferior a 20 km e a sua 
duração até uma hora. Os fenómenos que se enquadram nesta categoria são 
as nuvens (se consideradas individualmente) e fenómenos de turbulência, 
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causados pelas características da superfície, pela troca de calor e humidade 
entre o solo e os primeiros metros de altitude; 

3. Mesoescala, engloba os fenómenos de dimensões intermédias (de 20 km até 
cerca de 500 km, com duração de uma hora a dois dias). Os fenómenos 
envolvidos nessa escala são, por exemplo, os tornados, tempestades 
isoladas, linhas de instabilidade, “ilhas de calor”, conjuntos ou sistemas de 
nuvens e brisas marítima-terrestre e vale-montanha. Esses sistemas, muito 
ligados às características orográficas da região, importam para o 
conhecimento regional do tempo. 

 
A junção/sobreposição destas três escalas pode ser caracterizada por um espectro (função 
de densidade espectral para utilizar o termo correcto) de energia com picos bem definidosa. 
A zona do espectro entre os períodos de 10 minutos e as 8 horas, não tendo praticamente 
conteúdo energético, justifica a designação de vazio espectral, separa claramente a 
microescala.  
 
É em intervalos de tempo nesta zona do espectro que se procede às medições e registos da 
velocidade do vento para as aplicações eólicas, visto serem pequenas as variações dos 
valores médios calculados com base em períodos dentro do vazio espectral.  
 
A zona de vazio espectral fundamenta a razão pelo qual se registam os valores da 
velocidade do vento sob a forma de médias 10 minutos. Com intervalos temporais 
superiores a análise tornar-se-ia grosseira, “limpado” fenómenos importantes. Intervalos de 
integração menores exigiriam maiores recursos em unidades de memória extra, tornando os 
equipamentos de registo de dados muito mais caros, sem ganhos assinaláveis de na 
qualidade da caracterização do regime de ventos. 
 
A turbulência é claramente um processo complexo que não pode ser representado 
simplesmente por equações determinísticas. Porém, obviamente, obedece a determinadas 
leis, tais como aquelas que descrevem a conservação de massa e de energia: A turbulência 
representa os desvios da velocidade instantânea do vento u(t) em relação à velocidade 
média do regime estacionário, u , caracterizado por variações lentas da velocidade do 
vento. Uma medida da turbulência é dada pela variância, σ2. 
 

                                                 
a Van der Hoven 
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Figura 3.9 – Espectro de Van der Hoven 

 
Existem muitas descrições estatísticas para a turbulência que são utilizadas conforme a 
aplicação em causa. A intensidade da turbulência longitudinal mede o nível de turbulência 
e é calculada do seguinte modo: 
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I u

σ
=    [%]   3.1 

 
onde σ é desvio padrão das variações da velocidade do vento face à velocidade média. 
 
A distribuição de probabilidade de ocorrência que melhor se ajusta aos registos de 
velocidade do vento é a distribuição de Weibull expressa por: 
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em que P(u) é a probabilidade de ocorrência da velocidade u, k é um factor adimensional, 
dito de forma (variando entre 1,5 e 3 na grande maioria dos locais) e A é um parâmetro, 
dito de posição com unidades em m/sa. 
 

                                                 
a Borges e Castanheta, Wind in Eastern Europe 
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A figura seguinte ilustra a forma como podem variar os regimes de ventos em função dos 
parâmetros da distribuição de Weibull 
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Figura 3.10 – Influência de k e A na distribuição de Weibull 

 
O factor k = 2 é um caso particular Rayleigh e é típico de climas mantidos às latitudes 
médias, nos pólos o valor aproxima-se de 1,5 e os ventos alíseos k aproxima-se de 3,5. 
 
As implicações desta distribuição repercutem-se no regime de funcionamento das turbinas 
com uma percentagem do tempo muito reduzida de funcionamento à potência nominal, 
conforme pode ser comprovado pela figura 3.3. 

 
Fonte: EWEA – Large Scale Integration of Wind Energy in the European Power Supply 

Figura 3.11 - Curvas de tempo de funcionamento 

 
A velocidade do vento é de extrema importância para se quantificar a energia possível 
converter em electricidade por uma turbina eólica, dado que varia ao cubo da velocidade 
do vento, traduzindo-se a equação seguinte a potência por unidade de área: 
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3

2
1 UP ρ=    [W/m2]   3.3 

 
sendo r a massa volúmica do ar. 
 
A velocidade do vento está sempre a “flutuar”, pelo que o seu conteúdo energético varia 
continuamente. A magnitude destas flutuações depende das condições climatéricas e das 
condições locais (obstáculos e superfície) tendo impacto na produção energética da turbina 
e por sua vez, na rede eléctrica. 
 
 

3.2. POTENCIAL EÓLICO 

 
Conhecer as condições climatológicas é de extrema importância quando se pretende 
explorar a energia eólica num determinado local. De facto, se no curto prazo, o regime de 
velocidades e turbulência do vento tem importância no que diz respeito à resistência das 
estruturas e ao controlo de funcionamento dos aerogeradores, no longo prazo, as 
características do vento relacionam-se com o rendimento do investimento da central 
produtora. 
 
Contudo, não parece razoável passar 11 anos (ciclo solar) a medir o regime em 
determinado local para no final se efectuar o investimento. Não estando em regra 
disponíveis dados para períodos tão extensos, aceita-se que pelo menos um ano de 
medições, salvo algumas excepções, normalmente em locais em que o homem se 
estabeleceu e que não são, certamente, os mais apropriados para o estabelecimento de 
parque eólicos, uma estimativa do potencial eólico de longo prazo. Em qualquer caso, a 
existência de séries de longa duração é sempre recomendável para se avaliar o ciclo ou a 
tendência do ano em estudo face à variabilidade temporal local. 
 
Partindo de uma série de registos e do respectivo histograma ou distribuição da frequência 
por classes de velocidades determinam-se os parâmetros k, de forma, e A, de escala, da 
distribuição de Weibull, que representa, como se referiu, a função de distribuição de 
probabilidade de ocorrência característica dos regimes de velocidades dos ventosa. 
 

                                                 
a Erich Hau (2006). 
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Um dos fenómenos mais importantes na utilização da energia eólica resulta do aumento da 
velocidade do vento com a altura acima do solo. A fricção associada ao movimento da 
massa de ar sobre a superfície terrestre reduz a velocidade do vento imposto pelos 
diferenciais de pressão atmosférica e pelo efeito das forças de Coriolis (que influencia a 
direcção), tendencialmente para zero ao nível do terreno. Dependendo da hora do dia e das 
condições atmosféricas, a altura acima do solo a que a velocidade do vento não é afectada 
pela fricção terrestre poderá situar-se entre os 600 e os 2000 metros a cima no nível do 
solo. Esta zona do escoamento é chamada de camada limite atmosférica (CLA). 
 
A zona mais perto da superfície desta subcamada interna, com espessura típica que atinge 
os 150 metros, é caracterizada por um equilíbrio muito fino entre forças de atrito e as 
forças de inércia que conduzem a que as chamadas tensões de corte sejam constantes. 
Poderão existir muitos factores como a temperatura e a humidade a influenciar a variação 
da velocidade e a espessura desta camada, todavia, o factor dominante é a rugosidade 
equivalente do terreno expressa em metros, por exemplo. 
 
A equação que descreve a variação em altura da velocidade nesta zona – o perfil de 
velocidades – e que permite estimar os valores de velocidade a partir da que se verifica 
para uma cota de referência é: 
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Onde z e zref representam cotas e z0 o a rugosidade da superficie. 
 
Um modelo matemático simplificado, correctamente utilizado pela sua simplicidade e bom 
ajuste à curva acima (modelo teórico), é baseado na chamada lei de potência (Blasius) e 
permite o mesmo tipo de estimativa, sendo que o expoente n tem em conta a rugosidade do 
local. 
 

n

ref
ref z

zzUzU /1))(()( =   [m/s]   3.5 

 
Conhecida a distribuição do regime de velocidade do vento registada a uma determinada 
altura do solo, a energia disponível dessa massa de ar em movimento varia como o cubo da 
velocidade, com a massa volúmica do ar e com a área (A) do sistema de captação (área de 
varrimento das pás do rotor). 
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AUE 3

2
1 ρ=    [W]   3.6 

 
Realce-se que este valor corresponde à energia disponível no vento, não estando 
contabilizados os efeitos devidos à efectiva possibilidade de captação desta energia por 
parte das turbinas. De facto, é necessário que o escoamento que atravessa a turbina possa 
continuar para jusante de forma a garantir a continuidade do processo, tendo Betz 
determinado que o valor 16/27 ou, 59,3% é o máximo possível a ser extraído a partir 
daquele total, devendo ainda contabilizar-se os rendimentos envolvidos no funcionamento 
dos aerogeradores (eficiência da máquina, perdas mecânicas), resultante do seu 
agrupamento (efeitos de esteira no parque) e da forma com a energia é transportada (perdas 
eléctricas). 
 

3.3.  TURBINA EÓLICA 

 
Os principais componentes que constituem uma turbina eólica de eixo horizontal são: 
 

a) Torre: suporta a gôndola (nacelle) e o rotor. Normalmente é vantajoso ter torres 
mais altas dado que a velocidade do vento aumenta com a distância ao solo. 
Tipicamente, uma turbina de 2000 kW terá uma torre de 70/100 metros. Poderão 
ser tubulares, em treliça ou em betão, assentes em sapatas de betão armado que 
garantem a estabilidade e equilíbrio de todo o conjunto. 

b) Gôndola: contém os componentes fundamentais da turbina eólica, incluindo a 
“caixa de velocidades” e o gerador eléctrico. A nacelle está ligada à torre de modo 
a rodar em torno do seu centro permitindo orientação do eixo na direcção do vento. 
Na extremidade do eixo encontra-se acoplado o cubo (hub) que, por sua vez, 
suporta as pás. 

c) Pás: “capturam” o vento e transferem a sua energia para o veio. Cada pá de uma 
turbina de 2000 kW poderá medir aproximadamente 40 metros de comprimento e 
terá uma forma muito parecida com a hélice de um avião (perfil alar com torção 
variável). 

d)  Cubo: centro do rotor, na extremidade do veio onde se encastram as pás e que 
transmite binário ao eixo primário. Este tem uma baixa velocidade de rotação 
(condição imposta pela aerodinâmica) e interliga-se ao eixo secundário através da 
“caixa de velocidades”. 

e) Caixa de velocidades: permite converter uma potência de elevado binário e baixa 
velocidade (eixo primário), numa potência de baixo binário e elevada velocidade 
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(eixo secundário); de facto a rotação das pás é demasiado lenta para ser 
directamente transmitido ao gerador. 

f)  Gerador eléctrico: é o órgão responsável pela produção de electricidade. A 
grande maioria dos aerogeradores fabricados actualmente (em especial os de menor 
potência unitária) vem equipada com geradores assíncronos que podem adaptar-se a 
ligeiras variações de velocidade (em torno da velocidade de sincronismo), o que 
pode representar alguma vantagem já que a velocidade do vento pode alterar-se 
rapidamente aquando de uma rajada. Note-se que para além das questões 
relacionadas com a qualidade da energia eléctrica fornecida, as rajadas podem 
provocar solicitações mecânicas consideráveis. A rede exige uma certa qualidade 
de energia e pode exigir no mínimo potência reactiva nula (ou mesmo 
fornecimento) o que significa, no caso das máquinas assíncronas, a necessidade de 
recorrer a bancos de condensadores em regra variáveis por forma a adaptar-se às 
condições de funcionamento da rede. 

g) Controlador: é um sistema de controlo electrónico do funcionamento geral da 
máquina e do seu mecanismo de orientação. Este sistema gere o arranque da 
turbina, a orientação da nacelle, o passo das pás, a paragem, a regulação da 
frequência e a fase da energia eléctrica gerada ou a adaptação às próprias cargas da 
rede. 

h) Refrigeração: Existem sistemas de refrigeração para o “multiplicador” de 
velocidade que suporta os esforços mecânicos entre os dois eixos e para o gerador. 
Trata-se, em regra, de ventiladores ou de radiadores a água ou óleo. Na caixa de 
velocidades utiliza-se refrigeração a óleo já que este em si é essencial neste 
componente. 

i) Sistema de orientação da turbina: é composto por um sistema de pinhão e coroa 
equipada de um ou mais motores de accionamento. Permite a orientação da turbina 
face à direcção do vento (determinado por um catavento, em regra montado na 
nacelle) e a sua “fixação” através de um travão. 

j) Transformador: os geradores típicos das turbinas eólicas geram elevadas 
correntes com baixos níveis de tensão pelo que têm em regra, acoplado um 
transformador tendo em vista minimizar as perdas de transporte no próprio interior 
do parque eólico. Nos parques eólicos actuais, a energia produzida necessita de ser 
transportada para uma subestação a partir do qual se inter-conecta à rede de 
distribuição, nomeadamente à subestação deste. Regra geral, os geradores das 
eólicas apresentam uma tensão nominal da ordem de 690 V e o seu transformador 
permite elevar esta tensão até ao valor nominal na ordem de 20 kV, existindo 
depois na subestação do parque um segundo transformador que eleva a tensão para 
os valores da rede de distribuição (tipicamente 60 kV). Actualmente, não existem 
turbinas eólicas directamente ligadas à rede nacional de transporte (220 e 400 kV). 
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Figura 3.12 – Componentes de uma turbina eólica 

 
As turbinas eólicas são projectadas para gerarem a máxima potência a uma determinada 
velocidade do vento. Esta potência é conhecida como potência nominal e a velocidade do 
vento a que ela é atingida é designada velocidade nominal do vento. Esta velocidade é 
ajustada de acordo com o regime de ventos no local, sendo habitual encontrar valores entre 
12 a 15 m/s.  
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Figura 3.13 – Curva de potência de um aerogerador 

 
Pela mesma razão, para valores superiores à velocidade do vento nominal não é económico 
aumentar a potência, pois isso obrigar a maiores dimensões de todos os equipamentos com 
o correspondente aumento no investimento, do qual apenas se tiraria partido durante 
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poucas horas no ano: assim, a turbina é regulada para, acima da velocidade nominal do 
vento, funcionar a potência constante, provocando-se, artificialmente, uma diminuição no 
rendimento da conversão. 
 
Quando a velocidade do vento se torna perigosamente elevada (superior a cerca 
de 25 – 30 m/s), a turbina é desligada por razões de segurança (as cargas aerodinâmicas 
crescem com o quadrado da velocidade do vento). 
 
Nos actuais aerogeradores a adaptação do regime de produção da máquina à velocidade do 
vento a cada instante faz-se pelo ajuste programado do ângulo de ataque das pás (controlo 
passo) e através de um conjunto de soluções mecânicas ou eléctricas se tem que em alguns 
casos, associados a soluções tipo electrónica de potência, se procede ao controlo da 
velocidade de rotação. Todavia, em determinadas situações, como o caso de se ter de 
limitar a potência de funcionamento da máquina, este sistema também permite regular essa 
variável. 
 

3.4.  TERRENOS E ACESSOS 

 
Como acima se referiu, a implementação física de um projecto eólico implica a ocupação e 
alteração do uso dos solos, obrigando à afectação de terrenos não apenas para a montagem 
dos aerogeradores e respectivos acessos, mas igualmente das linhas de interligação à rede 
de transporte ou de distribuição. 
 
Apesar destas alterações serem a maior parte das vezes de pequena dimensão (mais de 95% 
da área global não é, em regra, alterada), a escolha de locais apropriados é essencial pois a 
viabilidade do empreendimento depende de condições objectivas relacionadas com a 
quantidade, qualidade e regularidade do vento, o que reduz o mapa potencial de sítios a 
explorar. Todavia, é necessário ainda equacionar limitações decorrentes de diversos 
factores, tais como a existência e densidade populacional, ordenamento do território, em 
particular com o PDM (Plano Director Municipal), zonas de protecção militar ou ambiental 
e de infra-estruturas (proximidade de subestações, por exemplo). Desta feita, as 
localizações potenciais encontram-se limitadas, o que vem alimentar alguma especulação 
de terrenos que, na sua maioria, teria um valor de mercado muito baixo face ao rendimento 
da produção alternativa. Note-se que, nomeadamente em Portugal, os parques têm sido 
instalados em terrenos que, por estarem em zonas agrestes ou protegidas (o que aumenta os 
custos com os acessos), não teriam outra utilização económica, revelando-se, portanto, 
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como vimos supra, a sua construção numa mais-valia, tanto para os promotores, como para 
os proprietários e população local.  
 
Este conjunto de limitações tem mesmo tido grande importância em alguns países para 
justificar a opção do offshore e explica, em parte, a especulação imobiliária nas zonas dos 
projectos. Contudo, não apenas a área efectiva ocupada pelos parques de grandes 
dimensões não ultrapassa, em regra, a área de implantação de uma central convencional, 
equivalente como a relação entre a quantidade de energia produzida e a área do terreno 
afecto é mais vantajosa, podendo mesmo aumentar se forem optimizados os recursos, em 
particular através da sua utilização mais eficiente com o aproveitamento dos excedentes 
não entregues à rede devido aos limites de potência contratados (em última análise, um dos 
objectivos deste trabalho). 
 
Os terrenos actualmente ocupados abarcam diversos regimes de propriedade, desde 
domínio público do Estado ou das autarquias locais, a domínio privado do Estado, de 
autarquias, de particulares e baldios, o que obriga a processos negociais de complexidade 
diferente. Note-se, por outro lado, dificuldades encontradas na prévia identificação dos 
proprietários, uma vez que, situando-se muitos destes empreendimentos em zonas rurais, 
sobretudo serranas, em que predominam ainda contratos verbais de compra e venda e 
partilhas não registadas, os cadastros prediais existentes nem sempre coincidem com a 
situação de facto, com problemas, por exemplo, de definição dos limites dos terrenos. 
 
Os contratos referentes aos terrenos podem passar por compra, arrendamento ou, em 
determinadas situações, por soluções de expropriação ou servidão administrativa. Nestes 
casos, como se refere em anexo, os promotores do projecto terão de pagar uma renda 
periódica às autarquias locais, mesmo tendo suportado as indemnizações aos proprietários 
afectados, pois o direito real encontra-se na esfera da autarquia. Contudo, o montante a 
fixar deverá ser baixo (em especial se o PRE suportou na totalidade os custos com a 
indemnização) sob pena de ir contra a lógica de discriminação positiva e incentivo às FER 
uma vez que se traduziria em mais um encargo para tecnologias já por si dispendiosas. Por 
outras palavras, esta renda deverá ser paga consoante o grau de afectação do direito de 
propriedade e do montante da respectiva indemnização suportado pelo PRE.a  
 
Isto já para não falar da renda de 2,5% sobre o pagamento mensal feito pela entidade 
receptora da electricidade produzida, em cada instalação, suportada pelas empresas 
detentoras das licenças de exploração dos parques eólicos, prevista no n.º 27 do Anexo II 
do Decreto-Lei n.º 189/88 introduzido pelo Decreto-Lei n.º 339-C/2001. A fixação desta 

                                                 
a Rute Saraiva (2006). 
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deveria ser tida em consideração para o apuramento do montante a pagar em termos de 
prestação periódica sob pena de se transformar num desincentivo para os PRE, em especial 
face aos custos com os terrenos. 
 
Por último, refira-se apenas a preferência de localizações em zonas altas, designadamente 
em cumeeiras, face ao seu potencial eólico mais atractivo, o que, no entanto, tem como 
contrapartida a dificuldade de acessibilidades e um maior custo do projecto. 
 
 

3.5.  AMBIENTE 

A energia é essencial ao processo produtivo e ao desenvolvimento e crescimento 
económico tão almejado pelos Estados (ver anexo). Inverter totalmente os padrões e níveis 
de consumo de energia numa estratégia de crescimento nulo para beneficiar o ambiente é 
hoje impensável, o que implica, numa lógica de  compromisso de DS, a alteração do 
paradigma vigente no sentido de modificar comportamentos e opções, que passam pela 
eficiência energética e pelo recurso às energias renováveis.  
 
Apesar de correntemente se identificar estas últimas, e em especial a eólica, como limpas e 
ambientalmente correctas, a verdade é que a sua utilização não pode ser considerada sem 
impacto no meio, mesmo se pequeno em termos comparativos com os combustíveis 
fósseis. Com efeito, não existem hoje formas de produção de energia com base em energia 
primária que não tenham impacto sobre o ambiente. As expectativas criadas à volta das ER 
e a sua ainda pequena utilização e dimensão das infra-estruturas a nível mundial 
dificultam, por enquanto, o estudo do seu efeito a grande escala. Contudo, esforçosa têm 
sido conduzidos no sentido de analisar eventuais exterioridades negativas, tanto para o 
ambiente como para a economia. Aliás, a experiência tem demonstrado a detecção, por 
vezes tardia, de problemas com estas fontes de energia depois de implementadas no 
terreno. Saliente-se a diferença do tipo de impactes tipicamente químicos para o caso de 
recurso aos combustíveis fósseis e físicos para as ER. 
 
Desta feita, a maioria dos Estados, no sentido da sua antecipação e minimização numa 
lógica de DS, tem adoptado enquadramentos legislativos mais ou menos abrangentes e 
vinculativos de forma a garantir a eficiência, a segurança e a sustentabilidade energética, 
em particular com a previsão de avaliações de impacto ambiental (AIA) e de estudos de 

                                                 
a OCDE (1998). 
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incidênciasa e a criação de zonas protegidas em que a intervenção se encontra proibida ou 
limitada.  
 
Em Portugal, no primeiro caso, atente-se ao Decreto-Lei n.º 69/2000 com as alterações dos 
Decretos-Leis n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro; 69/2003, de 10 de Abril e 197/2005, de 8 de 
Novembro. De acordo com o Anexo II, só necessitam de AIA, no caso geral, parques com 
um número superior ou igual a 20 máquinas ou localizados a uma distância inferior a 2 km 
de outros parques similares. Para zonas sensíveis como a REN, a AIA encontra-se prevista 
para parques com um número igual ou superior a 10 aerogeradores ou localizados a uma 
distância inferior a 2 km de outros parques similares.  
 
No caso específico da REN, veja-se o Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Marçob, alterado, em 
particular, pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro que remete para o Despacho 
Conjunto n.º 51/2004 com a consequente simplificação do processo administrativo e uma 
maior padronização e homogeneização do tratamento dos projectos. Neste contexto 
convém também considerar o Despacho Conjunto n.º 251/2004. 
 
No que respeita esta forma de energia, a experiência consolidada nos últimos trinta anos 
permite uma identificação e avaliação objectiva das externalidades ambientais verificadasc. 
A saber: 

1. riscos para a segurança; 
2. impacto na paisagem; 
3. uso da terra; 
4. impacto na biodiversidade; 
5. ruído; 
6. sombra; 
7. interferência electromagnética; 
8. efeitos no clima. 

 
A turbina eólica pode representar, em teoria, uma ameaça para a vizinhança que receia, 
sobretudo com fortes ventos, por um lado, a queda da torre e, por outro, a quebra das pás. 
Em certos países, em particular na Dinamarca e nos Estados-Unidos, têm-se igualmente 
registado casos de projecção de pedaços de gelo que se tinham formado no rotor.  
 

                                                 
a Despacho Conjunto n.º 51/2004. 
b Com a redacção conferida pelos Decretos-Leis n.º 316/90, de 13 de Outubro, 213/92, de 12 de Outubro, 
79/95, de 20 de Abril, e 203/2002, de 1 de Outubro. 
c Erich Hau (2006). e Comissão Europeia (1999). 
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No primeiro caso, face às técnicas actuais de construção e as exigências regulamentares de 
projecto (segurança, p.e.), a probabilidade de a torre ceder é a mesma de qualquer outro 
edifício no mesmo contexto. No segundo caso, é necessário calcular não só a distância a 
que as pás e o rotor podem ser projectadas, como quais os riscos associados, o que depende 
sobretudo das suas características aerodinâmicas, dimensão, orientação e implantação. 
Saliente-se, contudo, a raridade deste tipo de acontecimento que na realidade ficou 
associado a turbinas mais antigas e pequenas.  
 
As melhorias técnicas, os programas de substituição das máquinasa e a construção dos 
parques, em regra, em zonas de baixa densidade populacional minoram os riscos. Já quanto 
ao terceiro caso, tem-se equacionado a instalação de um sistema de alerta que desliga a 
turbina aquando de situações climatéricas propícias à criação e acumulação de gelo. 
Resumindo, tanto a probabilidade como a gravidade esperada dos riscos associados ao 
funcionamento das máquinas são manifestamente muito baixas. 
 
Indiscutível parece ser o impacto visual na paisagem. Contudo, além de extremamente 
subjectivo, este problema, no limite, poderia ser apontado a inúmeras infra-estruturas como 
estradas, linhas eléctricas e de telefone, entre outras. Na Europa, todavia, tem-se procurado 
mitigar a questão, apostando-se numa maior potência das turbinas (o que permite reduzir o 
número de máquinas) e no seu espaçamento. 
 
Inevitável também parece ser o efeito sobre a utilização da terra, necessária para a 
construção e funcionamento dos parques. Note-se contudo que as torres são desmontáveis 
e amovíveis, o que minimiza impactos futuros nos solos, como a sua área de implantação 
(cerca de 10 m2) não impede o normal desenvolvimento de outras actividades económicas. 
Aliás, como acima referimos, na maioria das vezes, a localização escolhida dos terrenos 
incide em zonas pouco povoadas e com rendibilidade alternativa baixa ou inexistente. 
 
Em termos de impacto na biodiversidade, levantam-se questões quanto à alteração dos 
habitats e ecossistemas, tanto na fase de construção dos parques com a movimentação de 
terras, mas também durante o seu funcionamento, com possível stress animal derivado do 
ruído e da sombra e ao choque em voo contra as máquinas tanto de pássaros 
(eventualmente afectando migrações e nidificação), como de morcegos e de insectos.  
 

                                                 
a Esta parece ser uma das condições para o sobre-dimensionamento dos parques previsto na Comunicação do 
Conselho de Ministros de 22 de Março de 2007. Ver também o caso dinamarquês em Rikke Munk Hansen, 
Legislative Measures for Promotion of Renewable Energy: Wind Energy Development in Denmark as a Case 
Study, in Adrian J. Bradbrook & Richerd L. Ottinger (eds.) (2003). 
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Também aqui se verifica que o efeito negativo pode ser minorado com a avaliação prévia 
da localização do parque (atendendo, por exemplo, às rotas de migração ou trilhos e 
percursos usados pelos animais), como, na prática, as consequências não parecem ser 
muito significativas. Alguns estudosa, por exemplo, revelam que as aves parecem aprender 
a desviar-se das pás.  
 
As turbinas eólicas provocam, tanto por razões electromecânicas como aerodinâmicas, 
ruído com o seu funcionamento, que pode ser ouvido a certa distância e considerado como 
desagradável e aborrecido, causando stress na população e fauna local. Vários estudos têm 
sido levados a cabob e revelam que o ruído depende, essencialmente, do modelo utilizado, 
sendo no entanto claro que o nível de ruído emitido tem vindo a diminuir, variando entre 
os silenciosos e os mais barulhentos.  
 
No entanto, a resolução do problema passa não só pelo desenvolvimento tecnológico que já 
existe, como pela preocupação dos projectistas quando concebem e desenham o parque em 
conciliar as características técnicas das máquinas com as especificidades do local de 
construção do mesmo, nomeadamente a presença humana e animal. Refira-se que as AIA e 
EIA incluem, no nosso país, uma avaliação e monitorização do ruído, prevenindo conflitos. 
Note-se que, de acordo com o Despacho Conjunto n.º 251/2004, é dispensada a avaliação 
no caso do aerogerador se situar a mais de 300 metros de habitações. 
 
As turbinas, como qualquer outro objecto, projectam uma sombra sobre a área envolvente, 
muito embora com a diferença de que, em funcionamento, estas, ao contrário do que 
acontece com os edifícios, árvores ou postes, podem causar, em determinadas condições, 
incómodos. Com efeito, a rotação das pás implica o corte da luz solar com uma frequência 
três vezes superior à da rotação do rotor, produzindo, reunidas certas condicionantes, um 
desagradável efeito “disco”, em especial em parques com várias máquinas, podendo causar 
mal-estar na população.  
 
Na Alemanha investigou-se de forma aprofundada esta questão, tendo-se definido 
parâmetros limites para a shadow flicker. Hoje em dia, as novas máquinas já se encontram 
equipadas com mecanismos automáticos de interrupção de funcionamento da turbina 
graças a um sensor de luz que desliga a máquina no caso de se verificarem as condições 
meteorológicas para a sombra ser projectada num ponto crítico. Também actualmente, as 
turbinas são revestidas de material não-reflector para evitar fenómenos pouco frequentes 
de encadeamento devido ao reflexo solar. 
 

                                                 
a DGGE; BCG (2004). e Comissão Europeia (1999). 
b Erich Hau (2006). 
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No que respeita ao impacto dos parques, refira-se ainda a possível interferência (variável) 
na transmissão de ondas electromagnéticas afectando os sinais de rádio e de televisão, 
dependendo tanto do modelo de turbina empregue como da topografia local. Contudo, 
muitos dos problemas podem ser minimizados não apenas através da escolha cuidada do 
local de instalação do parque como, no caso das televisões, através da utilização correctiva 
de algum equipamento técnico acessível. 
 
Por estranho que pareça, foram levantadas suspeitas sobre a influência negativa dos 
parques no caso das alterações climáticas. As acusações prendem-se com dois aspectos: 
por um lado, as turbinas desaceleram o vento, alterando o balanço da Terra e, por outro, a 
produção das máquinas e o seu transporte para os locais de implantação geram GEE e 
outras emissões químicas danosas.  
 
A percentagem de energia captada por qualquer parque eólico é inferior em algumas 
ordens de grandeza à energia do vento que atravessa o local funcionando os parques quase 
como uma rugosidade acrescida. Ou seja, é bem mais intenso o efeito provocado pelos 
núcleos urbanos e mesmo da florestação. 
 
No primeiro caso, note-se que o impacto é mínimo até porque as turbinas não funcionam 
com ventos fracos essenciais para a mistura do ar. No segundo caso, saliente-se apenas 
que, cada vez mais, as turbinas contêm materiais menos agressivos em termos ambientais e 
recicláveis como a fibra de vidro ou resinas (componentes metálicas 100% recicláveis e 
fundações integrando os terrenos).  
 
Aliás, a energia eólica tem sido, como vimos atrás, apresentada como uma alternativa aos 
tradicionais combustíveis fósseis, essencial para o caminho para uma economia 
descarbonizada que garanta a mitigação do sobre-aquecimento terrestre e das consequentes 
alterações climáticas, o que permite reduzir o crescimento das emissões de GEE e a 
necessidade de compra de direitos de emissão, contribuindo, dentro dos mecanismos de 
Quioto, para a obtenção de créditos. Com efeito, cada kWh produzido por uma turbina 
desvia uma unidade de electricidade que teria sido provavelmente conseguida através da 
combustão fóssil, já para não falar das externalidades positivas em termos de mitigação da 
acidificação ambiental e de outras emissões nocivas. 
 
Note-se, por último, que ao contrário do modelo convencional actual baseado em grandes 
unidades produtivas, o carácter disperso, de pequena dimensão e (quase) não químico da 
eólica, à semelhança da maioria das renováveis, traduz-se em impactos meramente locais, 
circunscritos à área de implantação e vizinhança respectiva dos projectos. Desta feita, as 
exterioridades estão sobretudo ligadas ao local de implementação e, por isso, a sua escolha 
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cuidada e fundamentada em termos de DS pode evitar ou minorar a maioria dos problemas, 
sobretudo quando se opta por zonas com baixa densidade populacional e ecologicamente 
sensíveis.  
 
Em resumo, numa análise custo-benefício, o caso em favor energia eólica apresenta-se 
manifestamente positivo com as vantagens a sobreporem-se, de forma contundente, às 
desvantagens. Afinal, nas situações em que é possível recorrer a critérios de comparação 
quantitativos, os benefícios ultrapassam os custos em pelo menos uma ordem de 
magnitudea. Desta feita, o aproveitamento eficiente e optimizado desta fonte energética 
apresenta-se como uma mais valia inegável em termos de sustentabilidade ambiental. 
 
 

3.6.  PARQUE EÓLICO 

 
Tendo-se identificado um potencial eólico atractivo e tomado a decisão de investimento, 
inicia-se o processo de concepção do parque, envolvendo a inevitável interacção de 
diversas tarefas e condicionantes: 
 

• Dimensionamento do parque; 
• Limites do terreno de implantação; 
• Interferência pelo efeito de esteira; 
• Definição dos acessos ao parque e negociação com os proprietários dos terrenos; 
• Condicionantes ambientais; 
• Definição do layout; 

 
Um ponto elementar do layout passa por estipular uma distância mínima entre 
aerogeradores para que não se ultrapasse os limites do terreno afectos às instalações, mas 
com afastamentos suficientes para que as interferências por efeito de esteira influenciem o 
mínimo possível a produção e não provoquem interferências de fadiga mecânica nos 
equipamentos. Esta distância entre aerogeradores depende da rosa-dos-ventos do local, 
sendo aceitável um afastamento entre turbinas de 8 a 10 diâmetros do rotor na direcção 
predominante do vento e de 3 na direcção normal a este. O desenvolvimento do layout, 
tendo em consideração as todas as condicionantes, denomina-se de micrositing. 
 

                                                 
a Comissão Europeia (1999). 
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Figura 3.14 – Efeito de esteira 

 
Em suma, um PE é constituído pelas seguintes componentes: aerogeradores, rede de cabos, 
eléctricos, caminhos e casa de comando e subestação. 

 

Figura 3.15 – Principais elementos num parque eólico 

 
O principal componente de uma central eólica é o aerogerador, que representa cerca de 70-
80% do investimento total necessário para colocar a central em funcionamento, sendo 
necessárias algumas infra-estruturas que se podem apurar em três elementos principais: 
 

• Obra civil; 
• Componente eléctrica; 
• Supervisão, controlo e aquisição de dados (SCADA – Supervisory, Control and 

Data Aquisition). 
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A obra civil engloba todos os trabalhos de construção dos acessos, a casa de comando e as 
fundações dos aerogeradores que deverão suportar adequadamente toda a estrutura em 
situações de carga extremas de velocidade do vento. Na Europa, esta velocidade de vento 
extrema é em regra caracterizada pelo valor máximo de velocidade de rajada de 3 
segundos, associado a um certo período de retorno, sendo a sua gama de valores 
característicos entre 45 e 70 m/s a 10 metros da altura do solo. A fundação, atendendo a 
estas especificações, deverá ter em dimensões em planta a rondar os 12 a 15 metros de 
diâmetro e 3 a 5 metros de profundidade. 
 
Os trabalhos das instalações e componente eléctrica estão relacionados com a rede de 
transporte da energia no parque, na construção da subestação e com o transporte até ao 
ponto de interligação atribuído. 
 
A figura 3.16 apresenta o peso do custo dos aerogeradores no investimento total e a figura 
3.17 a repartição de todo o investimento de forma desagregada. 
 
 

 
Fonte: EWEA - Wind Energy – The Facts 

Figura 3.16 – Investimento total 

 

 
Fonte: EWEA - Wind Energy – The Facts 

Figura 3.17 – Estrutura de custos típica em 

turbinas de média dimensão 

 
O sistema SCADA, vital nas centrais eólicas, estabelece a ligação entre a subestação, a 
estação meteorológica e as turbinas através no computador central, através do qual se 
supervisionam e controlam as turbinas e gere toda a central, procedendo-se nomeadamente 
ao registo de todos os dados, tipicamente em períodos de 10 minutos. 
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Com este sistema é possível gerir a produção do PE, dando instruções de arranque ou de 
paragem para cada aerogerador, bem como o seu controlo, estipulando o regime de 
produção, satisfazendo as condicionantes de funcionamento, nomeadamente para as 
situações de potência instalada superior à potência contratada. 
 
 

3.7.  REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉCTRICA 

 
A distribuição de energia eléctrica, em Portugal, encontra-se organizada do seguinte modo: 
 
Linhas de Muito Alta Tensão ou Transporte 
 
São aquelas cuja tensão nominal é superior a 60 kV, tipicamente 220 e 400 kV. Estas 
linhas unem os centros produtores (centrais térmicas, hídricas, eólicas de elevada potência) 
às subestações ou entre várias subestações. São normalmente aéreas podendo, no entanto, 
ser subterrâneas. As linhas aéreas são constituídas por apoios, normalmente metálicos, 
sendo os condutores suspensos por isoladores. 
 
Linhas de Alta e Média Tensão 
 
São aquelas cuja tensão nominal é igual ou inferior a 60 kV. As tensões mais comuns são 
10,15, 30 e 60 kV. Estas linhas ligam as subestações da rede de distribuição entre si. 
Podem ser aéreas ou subterrâneas. As aéreas são normalmente em cabo nu, apoiadas em 
postes de betão ou metálicos, sendo os condutores suspensos por isoladores. 
 
Linhas de Baixa tensão 
 
Levam a energia eléctrica desde os Postos de Transformação, ao longo das ruas e caminhos 
até aos locais onde é consumida (230 V entre fase e neutro e 400 V entre fases). Podem ser 
de 2 tipos: aéreas ou subterrâneas. As linhas aéreas podem ser em condutores nus ou 
isolados em feixe. 
 
Subestações 
 
Destinam-se a elevar a tensão da electricidade produzida nas centrais para ser transportada 
em alta ou muito alta tensão para as zonas de consumo, ou, uma vez perto das zonas de 
consumo, baixar o nível de tensão para poder ser distribuída em média tensão. 
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Genericamente estas instalações contêm os pórticos onde chegam e de onde partem as 
linhas, os transformadores de potência e acessórios de protecção. Estas instalações são 
protegidas e sinalizadas visando interditar o acesso a pessoas não autorizadas. 
 
Postos de Transformação 
 
Têm a função de reduzir a Média Tensão para a Baixa Tensão utilizável pelo consumidor 
final doméstico, comercial ou pequeno industrial.  
 
Em sistemas eléctricos de grande porte, é usual a interligação redundante entre sistemas, 
formando uma rede. O número de interligações aumenta a fiabilidade do sistema, 
aumentando porém a complexidade. A interligação pode, apesar de contribuir para o 
suprimento fiável de energia, facilitar a propagação de falhas do sistema. Por exemplo, um 
problema que ocorra em um ponto da rede pode alterar a tensão nos pontos a sua volta e 
levar a que seja necessário desligar vários “pontos”, incluindo centros consumidores e 
produtores, dando origem ao aparecimento de apagões ou black-out. A figura 3.18 
apresenta a titulo meramente ilustrativo alguns problemas e defeitos que podem ocorrer na 
rede e que se traduzem numa menor qualidade da energia fornecida ou mesmo em 
situações delicadas  que podem conduzir à suspensão do fornecimento de energia eléctrica. 
 

 
        Cavas de tensão  Sobre tensão  Harmónicos        Desequilíbrio de tensão    Flutuações de Tensão 

Figura 3.18 – Tipos de perturbações na rede 

 
O grande desafio na gestão da rede eléctrica, de modo a melhorar o contributo da energia 
eólica, é alcançar um grau de penetração elevado, talvez equivalente às fontes de energia 
convencionais, não só em termos nacionais mas também na rede transnacional. Nesta área 
têm-se desenvolvido inúmeros estudos no sentido de potenciar um incremento e integração 
mais fiável da energia eólica no sistema eléctrico. 
 
Um ponto que vale a pena referir passa por esclarecer o “mito” da intermitência com que 
muitas vezes é apresentada esta fonte de energia bem como de ser um apontada como 
altamente perturbador da estabilidade da rede. É um facto que a  tecnologia eólica tem uma 
produção variável no tempo o que não significa que seja pouco fiável, mas a verdade e que 
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o sistema eléctrico (procura e oferta) é inerentemente variável e altamente influenciado por 
muitos factores planeados e não planeados. 
 
As interacções entre as centrais eólicas e a rede eléctrica pode ter duas vertentes de análise, 
consoante o posicionamento na cadeia de valor, questionando-se, por um lado, como é que 
os parques eólicos e os aerogeradores reagem às falhas na rede, e por outro lado, como é 
que as centrais eólicas afectam a rede. 
 

 

Figura 3.19 – Efeito da energia escoada para a rede (verde/vermelho) por efeito das flutuações de 

velocidade do vento (azul) de uma central eólica 

 
Existem Normas internacionais (IEC 62400-21:2001 - Power Quality of Grid Connected 
Wind Turbines) nas quais estão definidas metodologias para a determinação da potência 
máxima injectável num determinado ponto (nó) da rede eléctrica que mantêm a qualidade 
do serviço (flicker, harmónicas, ...) e que não são aplicadas em Portugal, sendo preteridas 
em favor de “thumb rules” (e.g. 8% da potência de cc do ponto de intrligação). 
 
Com o aumento do número de centrais eólicas (e respectivo efeito na rede) ou aumento do 
número de aerogeradores (com efeito na tensão da rede interna do parque), pode obter-se 
maior estabilidade, conforme se pode constatar pelo factor de alisamentoa da flutuação de 
potência de uma central eólica, definido pela seguinte expressão: 
 

N
f NP

1)( =σ    [%]   3.7 

                                                 
a ESTANQUEIRO, A.I.L, 1997 
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3.8. ENQUADRAMENTO JURÍDICO-POLÍTICO 

 
As energias renováveis, e a eólica em particular, contribuem para a concretização de um 
desenvolvimento sustentado, em especial num contexto de aquecimento global e de 
aumento da procura energética. Pese embora as leis do mercado, o progresso tecnológico e 
a consciencialização ambiental venham fomentando o seu crescimento com a subida do 
preço dos combustíveis fósseis, a verdade é que as ER só vingarão com o apoio de um 
enquadramento jurídico-político favorável que garanta aos agentes económicos o retorno 
do seu investimento. Em Portugal, a aposta tem-se fortalecido nos últimos anos mas 
persistem todavia alguns entraves que tendem a afastar potenciais investidores, como se 
desenvolverá no anexo III. 
 
À luz do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro, os parques eólicos integram a figura 
de Produtores de Regime Especial (PRE), por oposição à Produção em Regime Ordinário 
(PRO), beneficiando de um tratamento diferenciado consagrado, em particular, no 
Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de Maio (e respectivas alterações), nomeadamente no que 
respeita o gozo de uma obrigação de compra de toda a electricidade produzida durante o 
prazo de vigência da licença e entregue à rede pública até à potência máxima licenciada 
por parte do comercializador de último recurso e no que concerne o sistema de feed-in 
tariffs previsto actualmente do Decreto-Lei n.º 33-A/2005, de 16 de Fevereiro. Se a 
remuneração extra-mercado tem incentivado o sector eólico, também é verdade que tem 
sofrido sucessivas restrições que geram alguma incerteza no mercado. 
 
Por outro lado, longe de um modelo de guichet único para o licenciamento, os parques 
enfrentam um procedimento administrativo complexo, disperso e lento estabelecido em 
especial nos Decretos-Leis n.º 312/2001, de 10 de Dezembro e 69/2000, de 3 de Maio, 
apesar de algumas melhorias com os Decretos-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro e 
197/2005, de 8 de Novembro e com o Despacho Conjunto n.º 51/2004, de 19 de Dezembro 
de 2003.Espera-se que o novo enquadramento legal nas mãos do Governo flexibilize a 
máquina administrativa e minimize os custos económicos que funcionam como verdadeiras 
barreiras à entrada no sector, potenciando a concorrência e o respeito das metas nacionais 
assumidas em matéria de ER e de emissões de GEE, sobretudo quanto ao sobre-
equipamento. 
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4. MODELO DE OPTIMIZAÇÃO DA 
CAPACIDADE INSTALADA – MOCI 

 
 
O modelo foi desenvolvido tendo em conta a teoria do produtor e os efeitos das economias 
de escala apresentado no capítulo 2, mediante as condições de produção estimadas 
consoante o regime de ventos caracterizado no capítulo 3, formulando-se agora a aplicação 
ao caso das centrais eólicas. 
 
Os factores necessários apurar e que se consideram relevantes para determinar qual a 
melhor capacidade a instalar recaem sobre a determinação, no caso dos input’s, o valor do 
investimento e dos custos de exploração, do lado dos output’s, os proveitos ou receitas 
provenientes da exploração da actividade. 
 
No tratamento destes dados salienta-se o desfasamento temporal em que ocorrem as 
diferentes rubricas, o que obriga a calcular o valor actual dos fluxos de tesouraria 
previsionais de modo a tornarem-se comparáveis, ou seja, projectar os valores dos custos e 
das receitas incorridos ao longo dos 20 anos de actividade e actualizá-los para um ano de 
referência que no caso do MOCI se considerou o ano zero. 
 
A taxa de actualização é também conhecida por custo de oportunidade do capital ou taxa 
mínima de rendibilidade do projecto. Não é mais do que a rendibilidade que o investidor 
exige para implementar um projecto de investimento e irá servir para actualizar os cash 
flows gerados pelo mesmo. É calculada pelo conjunto: - remuneração real dos capitais 
próprios a uma taxa sem risco; - um prémio de risco associado à evolução económica, 
financeira do projecto bem como o montante global envolvido no projecto; - taxa de 
inflação. 
 
Consoante o tipo de estimativa e consequente actualização para cada valor, pode ser 
apurado directamente para o ano de referência aplicando ao valor base o que se designou 
de factor de actualização, que depende da combinação de projecção e actualização das 
variáveis índice de preços no consumidor no continente excepto a construção (IPC), taxa 
de inflação (i), taxa de remuneração real de activos sem risco (r) e do prémio anual de risco 
(pr). 
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A aferição dos valores em causa para a mesma base necessitou da criação de três factores 
de actualização: 
 

• Ka – usado para valores que evoluem acompanhando o IPC excepto habitação, no 
continente, sendo actualizado atendendo à taxa de inflação, à taxa de remuneração 
de activos sem risco e ao prémio anual de risco. Esta constante emprega-se no 
cálculo das receitas, mais concretamente ao preço unitário da energia vendida uma 
vez que se considera que a produção anual em kWh é constante. 

 
• Kb – usado na situação em que o preço evolui com a inflação e actualizado nas 

mesmas condições das restantes variáveis. É aplicado na actualização dos custos de 
operação e manutenção; 

 
• Kc – usado quando o valor não carece de aplicar uma projecção de evolução, como 

é o caso das amortizações. 
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em que: 
 IPC - variação do índice de preços no consumidor; 
 i - taxa de inflação; 
 r - taxa de remuneração real de activos sem risco; 
 pr - prémio anual de risco; 
 n - número de anos; 
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4.1. INPUT’S 

 

4.1.1. Investimento 
 
As principais rubricas de investimento na construção de um parque eólico dividem-se em 
dois grupos, um que inclui o tipo de investimento fixo (IF) independente da potência 
instalada e outro que é variável (IV) com a potência instalada. 
 
No investimento fixo são considerados os valores dos serviços e das instalações 
necessárias para a implantação de um parque tendo em conta a potência contratada 
estabelecida, sendo independente da potência instalada adicional, tais como valores dos 
estudos, projectos, encargos de licenciamento, criação ou melhoramento dos acessos ao 
parque, construção do edifício de comandos e da subestação, construção da linha de 
ligação à rede eléctrica. 
 
O investimento variável relaciona-se directamente com o acréscimo da potência instalada 
reflectido pelo número de turbinas eólicas instaladas, representando o valor acrescido na 
criação ou melhoramento do acesso no parque a cada turbina, na construção da sapata e 
plataforma, na construção da vala eléctrica de ligação dentro do parque e de todos os 
recursos relacionados com a aquisição e instalação de cada aerogerador. 
 
É de certa forma evidente que este custo variável, ou por outras palavras, o custo adicional 
no investimento por acrescentar capacidade, depende da capacidade de negociação do 
comprador e da dimensão das instalações a implantar, ou por outras palavras, o efeito de 
descontos pode assumir proporções que acabam por marcar uma diminuição importante na 
curva dos custos. 
 
Assim, a forma de representação matemática para o investimento é expressa do seguinte 
modo: 
 

VnomFT IPTII ××+=      (4.4) 

 
em que: 
 IT - investimento total; 
 IF - investimento fixo; 
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 IV - investimento variável por unidade de potência; 
 T - número de aerogeradores. 
 Pnom - potência nominal dos aerogeradores; 
 
Em termos temporais, a realização de todo investimento poderá decorrer ao longo de vários 
anos, verificando-se que, em média, os primeiros 2 a 5 anos associam-se ao processo de 
avaliação e de licenciamento das instalações contra um ano para a construção e colocação 
em funcionamento do parque (incluindo a linha de interligação). 
 
Dado constatar-se que cerca de 95% do investimento se concretiza no ano da construção, 
no MOCI considerou-se apenas esta alternativa, não obstando que se faça a inclusão do 
investimento em anos anteriores, não a preços correntes mas actualizados. 
 
A determinação destes valores pode variar casuisticamente, dependendo da distância 
atribuída do ponto de interligação da rede eléctrica às instalações, dos acessos ao parque 
precisarem de intervenção (ou em oposição os caminhos já existirem e estarem em bom 
estado de conservação), o tipo de terreno de implantação do parque, com maior ou menor 
dificuldade na execução da obra consoante suas inclinações, no tipo de material encontrado 
nas escavações das sapatas e movimentações de terras. 
 
Não obstante, a equação determinar o valor do investimento total, resta sempre uma 
dificuldade em atribuir valores que caracterizem todas as instalações, dadas as 
especificidades de cada uma, adiantando-se a título meramente indicativo do intervalo dos 
valores médios, por experiência e consulta a dados económicos de cerca de 600 MW de 
parques eólicos construídos, considerando que o IV poderá variar entre 1 a 1,15 M€/MW e 
para IF valores entre 1 a 2 M€ num parque com uma dimensão de 10 MW. 
 
Efectivamente as instalações comuns não requerem nenhum tipo de investimento fixo 
adicional minimamente relevante face à introdução de novos aerogeradores na ordem de 
valores aproximada à mesma gama de potência instalada já que a potência de 
transformação da sub-estação permanece constante (pressuposto do modelo).  
 
Quanto muito poder-se-á verificar algumas economias e descontos no investimento 
variável pelo efeito do crescimento da quantidade mas que também não deverá oscilar 
muito para uma gama de potência instalada que varia em alguns pontos percentuais. 
 
Assim, em termos práticos, se por um lado se pode verificar o aumento do investimento 
total em termos absolutos por inerência de algumas necessidades do crescimento da 
potência instalada, por outro, para o mesmo incremento de potência, ocorrerá um efeito 
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contrário, diminuindo o valor relativo do investimento variável, considerando-se a redução 
do investimento total por unidade de potência instalada uma boa aproximação da realidade 
quando um incremento da potência instalada numa dimensão de potências aproximadas. 
 
Relativamente aos custos de investimento, acrescenta-se uma última nota a título de 
complemento. Nos últimos oito anos verifica-se que o investimento total por MW instalado 
se tem mantido constante, ou seja, sem efeitos inflacionistas sobre este tipo de 
equipamentos na sua globalidade. Este facto poderá ser justificado pelo grande aumento da 
produção destes equipamentos, melhorando a eficiência na fabricação dos mesmos com um 
upgrade tecnológico. De facto, em 1998, as máquinas comercializadas apresentavam uma 
potência nominal que rondava os 600 KW, enquanto que, actualmente este valor subiu para 
os 2000 KW. A contrariar este efeito, o contributo do aumento considerável nas matérias 
primas, aço e cobre, bem como a aplicação de tecnologia mais avançada nos actuais 
aerogeradores fizeram subir ligeiramente o preço dos equipamentos. 
 
 

4.1.2. Custos 
 
Os custos podem ser determinados e indexarem-se em função da dimensão das instalações, 
medida pela potência instalada, e em função das receitas obtidas pela exploração do parque 
eólico. 
 
Os custos mais relevantes, relacionados com a potência instalada (E) expresso em €/kW, 
prendem-se com a manutenção, operação, renda do terreno e seguros de risco sobre os 
equipamentos. Os custos que incidem directamente sobre as receitas (D) apresentado em 
percentagem das receitas, são a renda municipal de 2,5%, os custos de gestão e de 
administração. 
 
Assim, determinam-se os custos de exploração em função do número de máquinas 
instaladas e da receita proveniente dessa configuração de parque, actualizados por um 
factor de actualização Kb na componente relacionada com a potência instalada, 
representando-se pela seguinte expressão: 
 

KbPTERDC nomTT ×××+×=     (4.5) 

 
A componente dos custos que está indexada às receitas não necessita de ser actualizada 
uma vez que se considera que o preço unitário evolui com a inflação. 
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Também aqui se torna difícil o exercício de prever com exactidão os respectivos valores e 
evolução, mas deverá andará muito próximo da realidade a hipótese de considerar que D se 
aproxime de 5% e E ronda em média os € 17,5/kW instalado. Mais uma vez a 
especificidade de cada central e da estrutura e dimensão da empresa determinará os custos 
de exploração. 
 
Por este facto, é razoável considerar que os custos de operação, manutenção e outros 
relacionados com a dimensão das instalações evoluam ao longo do tempo de acordo com a 
inflação (dai o factor de actualização Kb), ao contrário dos custos directamente 
relacionados com as receitas que já se encontram devidamente projectadas e actualizadas 
pela afectação ao preço da energia. 
 
Ainda relacionado com os custos, é necessário equacionar o efeito dos impostos nos fluxos 
de tesouraria directamente relacionados com diferença entre as receitas e os custos 
definidos até ao momento, descontando ainda uma componente associada com as 
amortizações do investimento. 
 
A grande maioria do investimento realizado tem um período de vida de vinte anos, 
considerando-se ainda que no final o valor residual equivalerá ao custo de desactivação e 
desmantelamento da unidade. Mais uma vez o factor temporal inclui um elevado grau de 
incerteza, pois a tão grande distância seria uma tarefa algo árdua, a de projectar o valor dos 
equipamentos usados. Assim, neste modelo considerou-se que todo o investimento seria 
amortizado equitativamente ao longo dos 20 anos. 
 
 
IMPOSTOS 
 
A taxa de imposto que incide sobre o rendimento é o Imposto sobre os Rendimentos 
Colectivos que no momento actual se situa em 25% e a taxa municipal de derrama que 
incide sobre a colecta de IRCa e que poderá variar entre os 0 a 10%.  
 
O cálculo do imposto actualizado assume a seguinte forma: 
 

IRCKcICR T
TT ×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×

−−=
20

oactualizad Imposto     (4.6) 

 
 

                                                 
a À taxa de IRC somada à taxa da derrama passou-se a representar por IRC. 
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O sistema de reintegrações e amortizações mais comummente usado é o chamado método 
das quotas constantes. Porém, existem outros métodos legalmente aceites, cujo impacto nas 
contas da empresa, em particular no resultado fiscal, poderá ter um efeito diverso. 
Apresenta-se aqui uma nota para chamar a atenção para a necessidade de uma análise 
prévia antes da aplicação do método que, dentro da medida do possível, se poderá aplicar a 
uma determinada situação para uma gestão do resultado fiscal mais eficaz, tendo em conta 
os objectivos pretendidos pela organização empresarial.  
 
É essencial uma leitura cuidada ao Decreto-Regulamentar n.º 2/90 sempre que esteja em 
causa uma decisão de aplicação do método mais apropriado a um determinado imobilizado 
de uma empresa. Como referido anteriormente, o método vulgarmente usado, o método das 
quotas constantes, pressupõe que o desgaste de um determinado activo empresarial seja 
directamente proporcional ao tempo, ou seja, que o valor das quotas anuais de amortização 
seja constante. Este método tem como principal vantagem a sua grande simplicidade. Em 
contrapartida, poder-se-á considerar como maior desvantagem o próprio facto da quota de 
amortização ser constante. Acontece que, à medida que o activo vai envelhecendo, 
geralmente as despesas de conservação crescem proporcionalmente como consequência, o 
somatório dessas quotas com as despesas de conservação sobrecarregue em maior grau os 
últimos períodos de vida útil desse bem imobilizado. 
 
A quota anual de reintegração e amortização pode ser aceite como custo do exercício, 
aplicando-se as respectivas taxas de reintegração e amortização fixadas nas tabelas anexas 
ao Decreto Regulamentar n.º 2/90. A taxa a aplicar deverá estar compreendida entre a taxa 
mínima (quota mínima) e a taxa máxima (quota máxima). 
 
Outro método consubstanciado no Decreto-Regulamentar n.º 2/90 é o denominado por 
método das quotas degressivas, também denominado como método das quotas variáveis de 
progressão geométrica decrescente. Ao abrigo do n.º 2 do artigo 29.º, os sujeitos passivos 
de IRC podem optar para cálculo das reintegrações do exercício, pelo método das quotas 
degressivas relativamente aos elementos do activo imobilizado corpóreo que satisfaçam as 
condições estipuladas neste decreto. 
 
O valor actualizado das amortizações pelo método das quotas constantes ronda 50% do 
investimento realizado tendo em conta o factor de actualização Kc existente actualmente. 
Amortizações actualizadas = (I/20)*kc ≈ I*0,50. 
 
Aplicando o método das quotas degressivas obtém-se um valor das amortizações 
actualizadas superior em 22% quando comparado com o obtido pelo método alternativo, 
como kc de referência próximo de 10. 
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Da comparação da aplicação destes dois métodos de amortização resulta a preferência pelo 
primeiro no caso do promotor pretender apresentar maior lucro aos seus accionistas, 
mesmo que isso acarrete maiores encargos fiscais. No entanto, caso a empresa pretenda 
uma dilação nos primeiros anos no pagamento de IRC, criando assim uma reserva para 
fazer face ao investimento financeiro inicial, deverá optar, sem dúvida, pelo método das 
quotas degressivas. 
 
Independentemente do método seleccionado, o impacte no critério de decisão é 
relativamente baixo uma vez que a variação das amortizações, se repercute numa redução 
de 6% do valor dos impostos com a aplicação do método de quotas degressivas. 
 
 
ENCARGOS FINANCEIROS 
 
Em primeiro lugar o tipo de investimento deverá ser avaliado pela sua atractividade, sendo 
a sua estrutura de capitais e o financiamento uma consequência.  
 
Em segundo lugar, se os encargos financeiros forem considerados nos custos do exercício, 
uma vez que se incluem na despesa de investimento (mais exactamente no investimento 
actualizado), estarão considerados em duplicado. De facto, os encargos financeiros 
encontram-se implicitamente previstos no processo de actualização do investimento. 
 
Tendo em conta que o objectivo deste modelo é determinar a capacidade a instalar, aceita-
se a não inclusão destes encargos por não serem determinantes para a decisão do 
dimensionamento das instalações: o seu efeito traduz-se sobretudo ao nível dos impostos. 
 
Ou seja, existindo viabilidade para a construção de um parque eólico, este modelo 
determina o melhor dimensionamento produtivo. As restantes variáveis poderão é alterar o 
resultado mediante os interesses da empresa, dos accionistas ou de outros detentores de 
interesses com influência nas decisões da empresa. 
 
A análise da decisão de investimento deverá ser distinta da decisão de financiamento, 
sendo a sua interacção independente no processo de determinação do melhor investimento 
[BREALEY, Richard A., 1992]. Em geral a empresa é livre de mudar a estrutura do seu 
capital, bem como na associação de fontes de financiamento a um determinado projecto, 
começando primeiro pela selecção deste para posteriormente analisar o seu financiamento. 
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Não existindo restrições significativas de acesso a capital ou financiamento, uma boa 
decisão na selecção dos investimentos é a que proporciona uma melhor rentabilidade numa 
avaliação global, oferecendo maior atractividade no acesso ao capital e financiamento. 
 
 

4.2. OUTPUTS’S 

 

4.2.1. Receitas 
 
Para determinar as receitas de exploração é necessário medir a quantidade de energia a 
fornecer e o seu preço de venda. 
 
Quantidade de energia fornecida 
 
Os principais factores que influenciam a quantidade de energia produzida são o regime de 
ventos verificado em cada local de implantação, a curva de potência das máquinas 
instaladas, o rendimento do efeito de parque, o rendimento eléctrico interno e a 
disponibilidade das máquinas instaladas, normalmente garantido pelo fornecedor dos 
aerogeradores (capítulo 3). 
 
A estimativa da produção de energia eléctrica para um determinado local baseia-se no 
regime de ventos medido em determinado local e expressa-se pela variável de posição A e 
pela variável de forma k da distribuição de Weibull, assumindo-se que, numa análise de 
longo prazo, o regime de ventos obtido segundo as variáveis de Weibull calculadas 
apresenta uma disponibilidade determinística no planeamento da produção de energia. Isto 
é em valores médios com possibilidades de variações mais ou menos significativas numa 
base anual e que não cumpre aqui discutir. 
 
A previsão da energia eléctrica produzida por um parque eólico pode ser obtida 
recorrendo-se a software específico do qual o mais divulgado é o programa de referência 
europeia WASP que, combina os factores: regime de ventos, orografia, rugosidade e curva 
de potência do aerogerador; permite estimar a produção de um ou mais aerogeradores 
numa determinada zona e respectiva interferência pelo efeito de esteira dos equipamentos. 
 
Refere-se contudo que levar a cabo uma estimativa de produção de energia eléctrica num 
parque eólico requer conhecimentos e experiência específica de análise, requerendo 
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cálculos complexos, em que mesmo utilizando o WASP como ferramenta para esta tarefa 
não evita que se possa incorrer em desvios da estimativa da produção da energia eléctrica 
(muitas vezes este tipo de programas tem limitações e pressupostos, simplificações e 
procedimentos, com âmbito de aplicação limitadas e cada generalização pode conduzir a 
erros significativos que passam ao lado de utilizadores correntes ou mesmo de especialistas 
sem experiência de campo). 
 
Considerando a correcta aplicação dos princípios apresentados anteriormente relativos ao 
potencial eólico e à produção de energia, assume-se que os outputs obtidos do WASP estão 
correctos, empregando-os para alcançar objectivo proposto para este trabalho. 
 
Todavia, o WASP não permite a colocação de um limite da potência de injecção na rede 
eléctrica, o que depende de uma simulação da produção sem qualquer tipo de restrição na 
entrega dessa energia. Pode permitir optimizar a colocação das máquinas para máxima 
produção com “potência limitada” o que não resolve a questão do óptimo global. 
 
Assim, partindo dos valores de uma estimativa de produção para um parque com uma 
potência nominal instalada igual ou inferior à potência contratada, será necessário efectuar 
projecções de produção relativas à introdução de cada aerogerador acima da potência 
contratada, uma vez que a energia produzida por cada turbina eólica instalada acima da 
potência instalada terá valores diferentes (aproveitamento de zonas cada vez de menor 
potencial e alteração dos efeitos de esteira). 
 
Numa óptica de gestão da produção, a maximização da quantidade a fornecer, face à 
restrição imposta, pode ser gerida operacionalmente nas situações acima dos limites de 
potência, restringindo o regime de funcionamento de uma ou mais turbinas, fazendo com 
que a potência em funcionamento para o regime de vento verificado nunca ultrapasse a 
potência contratada. 
 
O modelo preparado no âmbito deste trabalho foi estruturado considerando que cada 
turbina eólica adicional teria uma velocidade limite de funcionamento admissível para a 
produção em simultâneo com as máquinas introduzidas anteriormente, representando assim 
a produção máxima que um parque poderá ter com esse número de turbinas instaladas e 
com a restrição na potência de injecção. 
 
Dado o interesse em estudar o comportamento da produção nas condições de sobre-
equipamento, estabeleceu-se que s é o número de turbinas que funcionam sem qualquer 
tipo de restrição, ou seja, a soma da sua potência nominal, é sempre menor ou igual à 
potência contratada. 
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A velocidade limite de funcionamento para as turbinas em número superiores a s 
corresponde à velocidade em que o acumulado do número de aerogeradores e da respectiva 
potência efectiva alcança a potência contratada e que se encontra representada na figura 
seguinte: 
 

1 5 9 13 17 21 25

U (m/s)

Potência
(kW)

Pcont.

UL(s+2)

Turbina: s

Turbina: s+2

Produção da 
turbina s+2

 

Figura 4.1 – Velocidade limite de funcionamento  

 
Da projecção de produção obtida numa configuração de parque com a potência instalada 
menor ou igual à potência contratada, retiram-se os dados da energia anual bruta (aepbT) 
atribuída a cada aerogerador bem como os valores de A e k da distribuição de Weibull, 
podendo-se seleccionar os dados da turbina com produção representativa do parque.  
 
A energia efectiva produzida anualmente no parque pelo conjunto de todas as turbinas 
(AEPT ) corresponde à energia calculada através das ferramentas habituais (para uma 
configuração de parque com potência instalada menor que a contratada), descontando 
perdas e rendimentos, acrescida pela energia efectiva produzida anualmente por cada 
aerogerador (aepT) introduzido acima do número de turbinas s. 
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sendo: 

ηd – rendimento pela disponibilidade do parque 
ηe – rendimento eléctrico 
ηes – rendimento por efeito de esteira 

 
 
Dada a restrição do funcionamento para as turbinas instaladas a cima da potência 
contratada, a energia anual efectiva obtida pelos aerogeradores acima de s, calcula-se da 
seguinte forma: 
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  (4.8) 
 
em que d(aepi) representa a distribuição da produção de energia por um aerogerador em 
função da velocidade, estando relacionado com a distribuição de Weibull e é determinado 
do seguinte modo: 
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sendo cpei a curva de potência efectiva da turbina no bin de velocidade i, e que é obtida 
pelo respectivo desconto relativo ao rendimento eléctrico e do efeito de esteira do parque. 
 
Usando uma classe de velocidades de unidade inteira, na gama de velocidades em que se 
irá verificar a desactivação de funcionamento da turbina, o valor da produção apresenta um 
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valor na variação inferior a 1 m/s, o que poderá ter algum impacto na produção, 
efectuando-se o seu cômputo na classe de velocidade intermédia (UL), obtida por 
interpolação linear da curva de potência do aerogerador. 
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Figura 4.2 – Evolução da produção de energia com aumento da potência instalada 

 
A produção de energia é sempre crescente, apresentando-se com uma evolução muito 
próxima do linear até s turbinas instaladas, ponto a partir do qual se verifica um corte mais 
significativo na produção, encaixando num crescimento polinomial. A recta significa que 
para as s primeiras se considera a média da produção obtida pelas ferramentas tradicionais 
e não se individualiza cada máquina o que não coloca qualquer problema já que é a 
eventual “sobreprodução” das máquinas adicionais que está em jogo. 
 
 
Preço de venda da energia fornecida 
 
O preço da energia eléctrica produzida a partir de FER, em Portugal encontra-se regulado 
pelo Decreto-Lei nº. 33A/2005, e apura-se de acordo com uma componente fixa para o 
preço, uma componente variável e uma componente ambiental, dependendo do recurso em 
causa e das características produtivas em termos de rendimento, potência instalada e do 
tipo de fornecimento. Este tarifário evolui ao longo do tempo com uma actualização 
correspondente aos valores do IPC, sem habitação, no continente, estando garantido para 
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os primeiros 33GWh por MW de potência de injecção, num período máximo de 15 anos no 
caso da energia eólica. 
 
Dado a perspectiva de longo prazo deste tipo de projectos e face à possibilidade da 
manutenção do preço da energia findo os prazos apresentados, a introdução de novas 
projecções em matéria do preço a praticar findo este período não passará de um mero 
exercício de probabilidades. Considera-se, contudo, que a continuidade da mesma política 
tarifária confere estabilidade e segurança para os actuais investidores, bem como para 
assegurar a continuidade da produção de energia. 
 
Em termos da determinação do tarifário, o efeito da variação da potência instalada 
mantendo-se a mesma potência contratada é muito reduzido, não sendo representativo na 
escala de erros de todo o problema, a começar pelas estimativas climatológicas a principal 
fonte de incerteza. A título indicativo, o acréscimo de 10% da potência instalada poderá 
acarretar um aumento na ordem de 0,22% no preço unitário da venda de energia num 
parque com 2400 horas equivalentes. 
 
Com o preço unitário Pu definido e indexado ao IPC e com uma quantidade de energia 
produzida anualmente (AEPT) que se ficciona como constante ao longo do período de vida 
do projecto, para se obter os fluxos de tesouraria actualizados das receitas, aplica-se um 
factor de actualização Ka, formulado do seguinte modo: 
 

KaPuAEPR TT ××=      (4.11) 
 
 

4.3. OBTENÇÃO DO ALGORITMO 

 
A resultante dos input’s com os output’s determina o valor presente (PV) decorrente da 
actualização dos diversos factores produtivos para cada dimensão de potência instalada na 
mesma escala temporal, o que torna possível efectuar uma decisão comparativa. O 
interesse para o investidor é obter o máximo valor. 
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Com o intuito de analisar de uma forma simples o cálculo do número de turbinas a instalar 
numa central eólica, é necessário simplificar a forma que toma a função produção, 
transformando, por exemplo, a função produção numa função polinomial de segundo grau 
para a produção a partir de s. A função toma validade a partir deste número de turbinas 
dado que é a partir deste ponto que se verifica o ponto de inflexão. A melhor aproximação 
é conseguida por uma curva representada por um polinómio de segundo grau, em que o 
termo quadrático acabe por representar a redução na produção imposta pela limitação da 
potência. 
 
De facto as máquinas estão próximas do ponto de funcionamento em que debitam a 
potência nominal, isto é, aumento linear com o número de máquinas e por outro lado estão 
do lado descendente da distribuição de Weibull na zona em que a forma da distribuição 
caminha para a assimptota e que pode ser aproximada por uma curva de grau 2. Deve 
referir-se que foram feitas algumas experiências com curvas do 3º grau que revelam 
conduzir a desvios maiores que a quadrática. 
 
A obtenção desta equação a partir de s é facilmente efectuada, bastando para tal que se 
ajuste a origem da escala de referência do número de turbinas em que t representa o 
número de turbinas a adicionar à potencia nominal do parque, com início em s. 
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Neste momento está exposto todo o suporte que permite, calcular o melhor 
dimensionamento de um parque eólico, tendo por base o princípio dos rendimentos 
marginais decrescentes que se obtém no ponto em que a função rendimento apresenta um 
máximo, ou seja, quando a derivada da função receitas menos custos, investimento e 
impostos é nula. 
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resultando na seguinte expressão: 
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T* = t* + s-1 
 
 

4.4. CRITÉRIO DE DECISÃO 

 
A determinação do PV reflecte a dimensão absoluta do investimento maximizado em T*, 
fixando o dimensionamento ideal e mais racional em termos económicos para um PE. Ou 
seja, se existir viabilidade de construção, o número de turbinas óptimo T* reflecte a melhor 
afectação dos recursos. 
 
Contudo, este critério não basta para a decisão de investimento por não reflectir as 
diferenças de termos relativos, isto é, exprimir a taxa de rentabilidade que permite aprovar 
a realização do investimento no caso desta taxa ser superior ao custo de oportunidade do 
capital. 
 
Apesar de existirem relações entre a Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) a Remuneração 
Média num determinado períodoa, o que poderia facilitar a forma de cálculo, não se pode 
adaptá-las ao caso em análise, uma vez que a evolução dos valores dos diversos factores 
não satisfazem as condições de relação entre taxas, observando-se que o projecto a preços 
correntes e com amortizações constantes e fixas aumenta a diferença (mesmo em termos 
médios) entre a ROI e a TIR. 
 
Dado que o objectivo traçado passava pela obtenção de um método de cálculo simples e 
directo do resultado, o modelo foi desenvolvido ultrapassando a necessidade da tradicional 
projecção de todos os cash-flow´s anuais, não sendo possível neste momento determinar a 
TIR sem antes usar a computação para projecção dos cash-flow’s anuais para um parque 
com o número de turbinas T* e posteriormente obter a referida taxa. 
 

                                                 
a Kay (1976) e Peasnell (1982), demonstraram a seguinte afirmação: "Se o ROI de um projecto é constante 
então é igual à TIR". 
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Sabendo que a TIR é a taxa de actualização do projecto em que retorna o Valor Presente do 
resultado nulo: 
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Realça-se mais uma vez que esta taxa é obtida sem a inclusão dos custos de financiamento 
pelas razões supra apresentadas. Por outro lado, não se coloca em causa a influência da 
forma de financiamento do projecto na sua rentabilidade. Todavia, face ao que se pretende 
determinar em concreto (o melhor dimensionamento), esta proporciona a mais baixa taxa 
de rentabilidade, podendo ser melhorada mediante um financiamento adequado.  
 
A obtenção da rentabilidade nestas condições de financiamento representa o pior resultado, 
já que o investidor terá sempre tendência para remunerar melhor o seu capital do que o 
capital alheio devido ao risco, porque os custos financeiros, em situação de resultados 
positivos (lucro), permitem reduzir a carga fiscal que se traduz,  ainda com algum impacto, 
nos CF’s neste tipo de actividades e porque o recurso a financiamento proporciona 
situações de alavancagem da rentabilidade. 
 
A forma de determinar os valores anuais de R, C e Impostos está implícita nas equações 
anteriores, dispensando-se a apresentação da sua formulação. 
 

4.5. ANÁLISE DO ALGORITMO 

 
Os valores das variáveis apresentadas na equação 4.15 influenciam o resultado do 
dimensionamento ideal de um parque eólico consoante se encontre em numerador ou 
denominador e se assuma um valor positivo ou negativo. Quanto ao primeiro facto, o 
resultado pode ser directamente detectado como evolui. Todavia, no que respeita ao sinal, 
apenas a variável a da função produção assume tipicamente um valor negativo, invertendo 
o sentido das parcelas da equação. 
 
Assumindo que o sinal dos valores que determina que a primeira parcela é sempre negativo 
e a segunda sempre positivo, pode-se desde já concluir que o máximo possível da equação 
é estabelecido pelo termo [-b/2a]. 
 
O resultado final varia inversamente com os valores do investimento variável (Iv), os 
custos de operação e manutenção (E), os custos das rendas, gestão e de manutenção (D), a 



Capítulo 4 

Pág. 72  Optimização da Capacidade Instalada em Parques Eólicos 

taxa de imposto (IRC) e a constante de actualização Kb (se estes valores aumentam reduz a 
potência óptima a instalar). 
 
Proporcionalmente varia o resultado com a alteração do tarifário (Pu) e a constante de 
actualização Ka e Kc (se estes valores aumentarem, cresce a potência óptima a instalar). 
 
Quanto às restantes variáveis, potência nominal do aerogerador (Pnom) e as componentes 
a e b da função produção, não se pode estabelecer como influenciam o resultado, dado 
que estão relacionadas na função produção e dependem da curva de potência do 
aerogerador, dos parâmetros da distribuição de Weibull e da potência contratada. 
Considera-se que o factor que condiciona a variação mais significativa no resultado a 
obter, resume-se sobre as variáveis da distribuição de Weibull, podendo efectuar-se uma 
análise através da construção de cenários. 
 
Os dados comuns a todos os cenários respeitam a potência contratada que se manteve em 
21.000 kW; o mesmo aerogerador com uma potência nominal de 2050 kW; e os custos do 
investimento e de gestão e manutenção. 
 
As simulações envolveram apenas modificações das variáveis de Weibull, considerando-se 
as situações extremas da combinação de k e A, determinando a produção do aerogerador e 
a respectiva função produção que se resume na tabela seguinte: 
 
 

Tabela 4.1 - Cenários 

Cenários k A 
aep/ano (s) 
(GWh/ano)

Função produção 
(GWh/ano) 

1 1,76 5,9 3.920 -65t2 + 3.241t + 40.063 
2 1,76 8,8 7.600 -111t2 + 3.997t + 80.038
3 2,65 6,0 5.430 -64t2 + 5.530t + 54.251 
4 2,63 8,9 8.100 -161t2 + 5651t + 84.23 

 
A variação do resultado do PV em função do número de turbinas para cada cenário está 
representado na figura 4.3, mostrando a forma como evolui o resultado em cada regime de 
potencial eólico. 
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Figura 4.3 – Variação do valor presente com o # de turbinas para cada cenário 

 
Para regimes de potencial eólico mais modestos, como é o caso do cenário 1, a viabilidade 
deverá andar no limiar da aceitação, tornando o número de turbinas a adicionar bastante 
inferior quando comparado com as restantes situações. 
 
Nos casos em que o parâmetro k é mais reduzido, nota-se que a quebra da produção a partir 
da turbina s se ténua uma vez que este parâmetro de forma estende a produção para 
regimes de velocidade mais baixos, concentrando a frequência de produção em torno de 
uma classe de velocidade, em princípio abaixo da que fornece a potência máxima do 
aerogerador, fomentando os regimes de produção abaixo da potência contratada. 
 
O cenário 1 e 3 esquematizam as situações em que a variável de posição A da distribuição 
de Weibull apresenta valores reduzidos, sendo praticamente imperceptível a quebra do 
resultado por acréscimo de potência acima da contratada no cenário 3. 
 
Ao invés, nos cenários 2 e 4, resulta mais vincada a redução do valor actualizado com o 
acréscimo de potência acima da potência contratada, sendo pois rapidamente alcançado o 
valor óptimo no cenário 2, visto ao parâmetro de posição A se aproximar da velocidade de 
funcionamento à potencia nominal do aerogerador. 
 



Capítulo 4 

Pág. 74  Optimização da Capacidade Instalada em Parques Eólicos 

Distribuição de Weibull e Curva de Potência
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Figura 4.4 –Distribuição de Weibull e curva de potência 

 
A figura 4.4 permite visualizar a forma das curvas de distribuição de Weibull e a curva de 
potência do aerogerador. 
 
Para finalizar conclui-se que com a estrutura de custos usada nestas simulações, o 
crescimento do valor actual apresenta uma evolução mais reduzida no cenário 1 com um 
crescimento de 5% face ao encontrado na situação da potência instalada, aumentando 
substancialmente para os restantes cenários. Caberá ao investidor decidir, mesmo nos casos 
menos favoráveis, se o aumento do PV em 5% é compensador, o que, face ao valor 
absoluto em causa, considera-se acontecer. 
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5. CASO DE ESTUDO 
 
 
O caso que se irá apresentar é de um projecto em curso localizado no Distrito de Lisboa 
com vista à construção de um parque eólico numa cumeeira de uma serra com uma quota 
máxima de 360 metros e que pode descer ligeiramente até aos 330 metros. 
 
A aquisição de dados foi efectuada por uma estação anenométrica com 70 metros de altura, 
através de uma amostra todos os 2 segundos. Com base nesses valores, calcula-se o valor 
da velocidade média no período pré-determinado (10 minutos neste caso), o valor médio 
quadrático das flutuações da velocidade e a direcção média. As medidas de velocidade têm 
uma precisão da ordem dos ± 0,05 m/s, e a sua gama de medida vai de 0 a mais de 50 m/s. 
A direcção do vento é registada com 3 dígitos (visível no display com 2), com uma 
precisão da ordem de ± 2º e com ângulo morto em torno de 0 da ordem dos ± 5º. Salienta-
se que o erro da direcção Norte e da orientação (isto é, o 0º da referência) é também ele 
pelo menos desta ordem de grandeza nas montagens correntes. 
 
A série temporal foi tratada mensalmente durante dois anos, analisando: 
 

• a distribuição conjunta de ocorrências de velocidade e direcção, os 
parâmetros da distribuição de Weibull por sector e globais e o valor médio 
da velocidade. 

• as ocorrências de velocidade associado à distribuição de Weibull 
correspondente; 

• a Rosa-dos-ventos; 
• o perfil horário de velocidades, ou seja, a média mensal de velocidade de 

cada hora do dia; 
• distribuição por sector da intensidade de turbulência para velocidades 

médias do vento superiores a 4 m/s. 
 
Comparando os resultados com uma série de dados a 30 anos, aferiram-se as estimativas e 
atribui-se a este local uma climatologia com valores da distribuição de Weibull, para o 
parâmetro A de posição, igual a 6,7 m/s; para o parâmetro k de forma o valor de 2,34; e a 
velocidade média de 5,9 m/s. 
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Figura 5.1 – Rosa-dos-ventos, histograma e distribuição de Weibull 

 
Recorreu-se a dois tipos de “software” no tratamento de dados. O primeiro, de índole 
estatística, desenvolvido especificamente para este tipo de análise; o segundo, o programa 
de referência europeu “WASP” com o qual se considera efectuar a análise do recurso, 
criando o atlas do vento local, neste caso partindo dos dados recolhidos pelo anemómetro a 
70 metros de altura.  
 
Uma vez criado o atlas do vento, é possível extrapolá-lo para qualquer altura 
(nomeadamente para as alturas consideradas para o eixo da(s) turbina(s)) no local do 
mastro anenométrico, e depois estimar a produção energética anual para uma qualquer 
turbina para uma qualquer posição na vizinhança (à custa de um mapa digitalizado do 
terreno envolvente).  
 
A utilização do “WASP”tem por objectivo facilitar essencialmente operações de cálculo, 
mas que obedece a um modelo de análise, cuja representação esquemática está na figura 
5.2. O que se pretende realçar com a indicação deste esquema é que o seu manuseamento 
envolve muito conhecimento, experiência, capacidade crítica e de interpretação nos 
resultados obtidos, principalmente quando este software é usado em terrenos mais 
complexos. 
 
Não se pretende de modo algum desprezar a qualidade do programa até porque seria difícil 
faze-lo quando se está a falar de uma aplicação de referência a nível internacional. Nas 
versões mais recentes apresenta-se bastante “user friendly” em termos gráficos, mantendo 
o mesmo algoritmo de base no processamento da informação, contudo não deixa de ser um 
programa que devolve resultados com um grau de fiabilidade na medida directa da 
qualidade do utilizador uma vez que é este que introduz os inputs e tem o discernimento de 
interpretar de forma critica os resultados produzidos. 
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  Fonte: RisФ National Laboratory 

Figura 5.2 – Modelo de análise do WASP 

 
 
Nesta fase, refina-se o modelo, passando-se a incluir as características de rugosidade do 
meio envolvente, com base na informação patente nas cartas militares e ainda recorrendo-
se a fotografia aérea do levantamento efectuado em 1995 pelo Instituto Geográfico 
Portugês. 
 
As estimativas de densidade de energia a 70 metros de altura acima do solo, são 
sobrepostas às representações tridimensionais da orografia da zona, permitindo visualizar 
os locais mais atractivos. 
 
Pode-se constatar pelos cálculos efectuados que na zona dos terrenos, a densidade de 
energia a 70 metros de altura pode variar entre os 250W/m2 até 400W/m2, enquanto que na 
área abrangente, o local com a densidade de energia mais elevada, acima dos 400 W/m2. 
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Figura 5.3 – Orografia e densidade de energia disponível 

 

 

Figura 5.4 – Lay-out do parque sobreposto sobre curvas de nível e densidade de energia 

 
Com base no atlas de vento obtido, simulou-se a possível produção das diversas turbinas 
no ponto de referência a diferentes alturas do rotor ao solo com os resultados da energia 
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produzida em MWh/ano e o número de horas equivalentes para cada situação. 
Seleccionou-se a mais produtiva para efeitos deste caso de estudo. 
 
De seguida estudou-se uma configuração de parque com algumas máquinas para analisar a 
forma como varia a produção ao longo da cumeeira, bem como determinar o efeito de 
esteira no parque. Na figura 5.3 apresenta-se a disposição mais adequada das máquinas. 
 
Com toda a informação necessária para começar a trabalhar sobre o MOCI, começando por 
se preencher os dados de setup conforme apresentado na tabela 5.1 que foi extraída do 
modelo e apresentando-se os dados do Plano Global de Investimento conforme na tabela 
5.2. 
 

Tabela 5.1 – Dados de setup do MOCI 

P ro je c to :

P ro m o to r: \

P o tê n c ia  c o n tra ta d a : 2 0 .5 0 0 [kW ] P a râ m e tro  d e  p o s iç ã o  (A ): 7 ,6 [m /s ]
P a râ m e tro  d e  fo rm a  (k ) : 2 ,2 3 [-]

D a d o s  d e  p ro d u ç ã o : 2 .8 1 7 [h o ra s ]

P o tê n c ia  n o m in a l: 2 .0 5 0

0 0 :0 0 6 ,3 4
3 1 :0 0 6 ,3 5

2 5 2 :0 0 6 ,4 7
8 2 3 :0 0 6 ,5 1

17 4 4 :0 0 6 ,6 1
32 1 5 :0 0 6 ,6 5
53 2 6 :0 0 6 ,5 6
81 5 7 :0 0 6 ,4 2

1 .18 0 8 :0 0 6 ,2 3
1 .61 2 9 :0 0 6 ,2 5
1 .89 0 1 0 :0 0 6 ,3 0
2 .00 0 1 1 :0 0 6 ,4 2
2 .05 0 1 2 :0 0 6 ,6 3
2 .05 0 1 3 :0 0 6 ,7 4
2 .05 0 1 4 :0 0 6 ,9 1
2 .05 0 1 5 :0 0 7 ,0 6
2 .05 0 1 6 :0 0 7 ,1 2
2 .05 0 1 7 :0 0 7 ,1 2
2 .05 0 1 8 :0 0 7 ,0 7
2 .05 0 1 9 :0 0 6 ,9 9
2 .05 0 2 0 :0 0 6 ,8 6
2 .05 0 2 1 :0 0 6 ,7 3
2 .05 0 2 2 :0 0 6 ,6 0
2 .05 0 2 3 :0 0 6 ,4 1
2 .05 0

C u s to s /re c e ita s  (D ) 5 ,0 0 % [% ]
A u ta rq u ia s 2 ,5 0 % [% ]
G e s tã o  &  A d m in is tra çã o 2 ,5 0 % [% ]

C u s to s /p o tê n c ia  In s ta la d a  (E ) 17 ,5 [€ /k W ]
O & M 1 7 ,25 [€ /k W ]
O u tros 0 ,25 [€ /k W ]

2 7 ,5 0 %

1 ,9 0 %

In ve s tim e n to

In ve s tim e n to  F ixo  (IF): 4 .5 8 0 .0 0 0

9 2 3 [€ /k W ]In ve s tim e n to  V a riá ve l (Iv ):

[€ ]

2 ,0 0 %

d a d o s d e  se tu p

M o d e lo : P a rq u e  E ó lic o  d a s  S e rra s  A lta s
D o m  Q u ixo te  -  E n e rg ia  E ó lica , S .A .

A e ro g e ra d o r:

U h

F in a n c iam e n to : 6 5 ,0 0 %

H

6
7

2 ,7 0 %

2 ,8 0 %

V a riaç ã o  IP C  s / h a b it. ( IP C )

In fla çã o  (i)

1 0
1 1

T a xa  d e  ju ro : 4 ,5 0 %

P ré m io  (p r)

1 8
1 9

1 2

T a xa  se m  r is co  (r)

Im p o s to  e  D e rra m a :

4
5

8
9

2 4

C u s to s

1 7

2 5

2 1
2 2
2 3

C u rva  d e  P o tê n c ia

U K W

2 0

1 6

1 3
1 4
1 5

1
2R e n d im e n to  e lé c tric o : 9 9 %

D is t. H o rá r iaA E P  b ru ta  1 0  m áq . s / lim ite :

[k W h /a n o ]5 .2 5 0 .0 0 0a e p  b ru ta  d e  1  m áq .(s ):

5 7 .7 5 0 .0 00 [k W h /a n o ]

D is p o n ib ilida d e : 9 8 %

R e n d im en to  e f. e s te ira :

T a r ifá r io : C o n s ta n te

P reç o  p o r K W h : 0 ,0 7 5 0 5 [€ /k W h ]

3

M o d e lo  O p tim iza ç ã o  d a  C a p a c id a d e  In s ta la d a

F a c to re s  d e  P ro d u ç ã o

A e ro g e ra d o r e  R e g im e  d e  V e n toP o tê n c ia , E n e rg ia  e  R e n d im e n to s

#  tu rb in a s  s /re s tr iç ã o  (s ): 1 0

E n e rco n  E 8 2

9 6 %
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Tabela 5.2 – Plano global de investimento previsional 

O r ç a m e n t o  n a s  c o n d iç õ e s  d e  b a s e :  N ú m e r o  d e  a e r o g e r a d o r e s  =  1 0
P o t ê n c ia  in s t a la d a  =  2 0 5 0 0  K W

U n i . C .  U n i t . Q u a n t . V a l o r ( e u r o s )
I n v e s t im e n t o  F i x o  ( I F ) 4 . 5 8 0 . 0 0 0 1 9 , 5 %

E s t u d o s ,  p r o j e c t o s ,  l i c e n c ia m e n t o : 3 0 0 . 0 0 0 1 , 3 %

O b r a  c i v i l :
A c e s s o s  a o  p a r q u e € /K m 3 0 . 0 0 0 2 6 0 . 0 0 0 0 , 3 %
E d if ic io  d e  C o m a n d o 3 0 0 . 0 0 0 1 , 3 %

C o m p o n e n t e  e l é c t r i c a :
S u b e s ta ç ã o 5 0 0 . 0 0 0 2 , 1 %
L in h a  l ig a ç ã o € /K m 7 0 . 0 0 0 6 4 2 0 . 0 0 0 1 , 8 %

O u t r o s :
F a c t o r  e s c a la  ( 2 0 %  A e r o ) € /u n i . 3 . 0 0 0 . 0 0 0 1 3 .0 0 0 . 0 0 0 1 2 , 8 %

I n v e s t im e n t o  V a r i á v e l  ( I V ,  € /K W ) 1 8 .9 2 0 .0 0 0 8 0 , 5 %

A e r o g e r a d o r € /u n i . 1 . 5 0 0 . 0 0 0 1 0 1 5 .0 0 0 . 0 0 0 6 3 , 8 %
A c e s s o s  n o  p a r q u e € /K m 4 0 . 0 0 0 3 1 2 0 . 0 0 0 0 , 5 %
V a la  e lé c t r ic a € /K m 1 0 0 . 0 0 0 3 3 0 0 . 0 0 0 1 , 3 %
S a p a ta  e  p la t a f o r m a 3 5 0 . 0 0 0 1 0 3 .5 0 0 . 0 0 0 1 4 , 9 %
O u t r o s 0 , 0 %

T O T A L 2 3 .5 0 0 .0 0 0

V a lo r  p o r  p o tê n c ia  in s ta la d a :

I n v e s t im e n to  F ix o /  k W  in s t a la d o 2 2 3 € / K W
I n v e s t im e n to  V A r iá v e l /  k W  in s t a la d o 9 2 3 € / K W
I n v e s t im e n to  T o ta l /  k W  in s ta la d o 1 . 1 4 6 € / K W

M o d e lo  O p t im iz a ç ã o  d a  C a p a c id a d e  In s t a la d a
P la n o  G lo b a l d e  In v e s t im e n t o

 
 

Tabela 5.3 – Resultado do caso de estudo 

P ro je c to :

P ro m o to r :

a -9 8 .0 6 2 ,0

b 3 .9 1 6 .1 0 0

c 5 3 .0 3 3 .5 5 2

R e s u m o  d a s  p r in c ip a is  v a r iá v e is

P n o m = 2 .0 5 0 k W k a = 1 3 ,5 In v e s t im e n to 3 1 .0 6 8 .0 0 0
D = 5 ,0 0 % k b = 1 3 ,7 P ro d u ç ã o  A n u a l (A E P T ) 7 0 .1 6 2 .5 0 2 k W h /a n o
E = 1 7 ,5 € /k W k c = 1 0 ,7 R e c e ita  (R T ) 7 1 .3 1 4 .7 6 6 €

IR C = 2 7 ,5 % p u = 0 ,0 7 5 0 5 € /k W C u s to s  (C T ) 1 0 .4 2 9 .1 0 7 €
In v .V a r .= 9 2 3 € /k W In v .F ixo = 4 .5 8 0 .0 0 0 € Im p o s to  a c tu a liz a d o 1 2 .1 6 4 .0 8 6 €

R e s u lta d o :

t= 5 ,6 3

1 4 tu rb in a sc a p a c id a d e  ó p tim a   
T *=  t+ s -1 =    

IN S E R IR  E Q U A Ç Ã O

M o d e lo  O p tim iz a ç ã o  d a  C a p a c id a d e  In s ta la d a
re su lta d o s

M o d e lo :  P a rq u e  E ó lic o  d a s  S e rra s  A lta s
D o m  Q u ix o te  -  E n e rg ia  E ó lic a , S .A .

R e s u lta d o  a c tu a liz a d o 1 7 .6 5 3 .5 7 3 €

R e n ta b il id a d e 9 ,8 % %

F u n ç ã o  P ro d u ç ã o
A E P  d a  tu rb in a  (T -(s -1 ))

y  =  -9 8 .0 6 2 x 2  +  3 .9 1 6 .1 0 0 x  +  5 3 .0 3 3 .5 5 2
R 2  =  1

0

1 0 .0 0 0 .0 0 0

2 0 .0 0 0 .0 0 0

3 0 .0 0 0 .0 0 0

4 0 .0 0 0 .0 0 0

5 0 .0 0 0 .0 0 0

6 0 .0 0 0 .0 0 0

7 0 .0 0 0 .0 0 0

8 0 .0 0 0 .0 0 0

9 0 .0 0 0 .0 0 0

1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
#  T u rb in a s

M W h /a n o

E s t im a tiv a
P o lin ó m io  (E s tim a t iv a )
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O resultado encontrado pelo MOCI indica que a dimensão óptima corresponde a 14 
turbinas, fornecendo um valor actualizado de €17,6 M e apresentando uma taxa 
rentabilidade interna de 9,8%. Este resultado só por si é bastante atractivo mas, poderá, 
com um financiamento adequado, ser alavancado 3 a 4 vezes. 
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6. CONCLUSÃO
 
O trabalho desenvolvido no âmbito desta tese teve como objectivo a obtenção de uma 
fórmula de calcular a capacidade óptima a instalar em parques eólicos cumprindo a 
imposição de nunca ultrapassar uma produção superior à potência contratada. 
 
O investimento em parques eólicos tem conhecido, nos últimos anos, em Portugal, um 
crescimento significativo, incentivado pela política nacional de energia baseada na aposta 
nos recursos endógenos, e no vento em particular. Tendo em conta que o sucesso destas 
aplicações é fundamental para não comprometer o seu futuro, é de primordial importância 
garantir a optimização dos projectos num contexto de desenvolvimento sustentado em 
todas as suas vertentes, económicas, energéticas, sociais e ambientais. 
 
Nesta medida considera-se que o resultado foi alcançado com sucesso dado que: 
 

- se obteve um algoritmo simplificado para a resolução do problema; 
- ficou demonstrado que existe uma capacidade óptima instalada em parques 

eólicos; 
- ficou demonstrada a aplicabilidade do algoritmo; 

 
Dotar os promotores de uma ferramenta simples de optimização dos seus investimentos, 
parece, desta feita, um projecto válido, inserido na lógica de fomento do sector das 
renováveis e de sinergias entre o meio universitário e o tecido empresarial num contexto de 
aplicação prática do desenvolvimento sustentado. 
 
Aliás, espera-se que a formulação deste instrumento sirva, no futuro, para análises técnicas 
elaboradas sobretudo por engenheiros na concepção dos parques, uma vez que estes, por 
questões de formação, não dominam as condicionantes económico-financeiras dos 
projectos. 
 
Por outro lado, uma vez que a actividade dos promotores se desenrola num mercado 
regulado (mercado da energia), esta ferramenta revela-se igualmente funcional para o 
trabalho das entidades reguladoras e avaliadoras, possibilitando, por exemplo, uma melhor 
gestão do acesso à rede eléctrica nacional e do potencial existente. 
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A definição do conceito de capacidade instalada pode ser algo ambígua e complexa de 
determinar, mediante os diferentes níveis de agregação e em diferentes níveis temporais, 
mas no caso das centrais eólicas, é possível caracterizar as variáveis determinantes, 
obtendo-se um algoritmo simplificado. 
 
Em termos práticos, mediante um potencial eólico menos bondoso e sendo conhecidas as 
condicionantes de funcionamento da central eólica, nomeadamente a limitação da 
produção a uma potência máxima, pode-se, ainda na fase de projecto, sem qualquer tipo de 
orçamento para a construção, estimar qual o dimensionamento óptimo da instalação 
expresso por [-b/2a], variáveis da função produção, e até a sua viabilidade, caso o 
valor seja inferior ao número de turbinas equivalente à potência contratada. 
 
Com efeito é preciso não esquecer o facto da optimização da capacidade instalada permitir 
maior produção de energia, em particular com menos custos económico-financeiros e 
ambientais.  
 
Esclareceu-se ainda o “mito” da intermitência com que muitas vezes é apresentada esta 
fonte de energia e a respectiva criação de instabilidade introduzida na rede eléctrica, mas 
como devidamente se apresentou, a procura pela optimização da capacidade instalada leva 
que, genericamente, se verifique a um aumento do número de turbinas instaladas nas 
centrais eólicas o que melhora a qualidade de funcionamento da rede eléctrica interna e a 
de transporte e distribuição dado que o aumento do número de turbinas melhora o factor de 
alisamento da flutuação de potência. 
 
Ora, num cenário esperado de melhoria da rede, garante-se a capacidade de resposta do 
parque sem investimentos adicionais, o que se torna aliciante para o promotor mas também 
para a rede. Com efeito, num contexto de análise estratégica e de previsão e antecipação do 
mercado da energia, o sobredimensionamento dos parques aumenta a elasticidade da 
oferta, garantindo o aprovisionamento adequado do consumo e a satisfação das 
necessidades privadas e colectivas. 
 
Este sobredimensionamento promove ainda reservas produtivas (cerca de 30% para um 
parque típico), ou seja, libertando a restrição da potência de injecção ou pelo menos 
aumentando a potência de injecção, promove uma real estratégia nacional na gestão da 
energia, uma vez que mais rapidamente se pode dar resposta a imprevistos e que na prática 
corresponde ao aumento da produção de energia primária, que conforme se sabe, é 
fundamental para o desenvolvimento do país. 
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Em termos nacionais, dado que se fala tanto em aumento de produtividade, e dado o 
elevado montante de investimento que esta indústria está a induzir ao longo dos próximos 
anos, a racionalização deste investimento contribuirá em algumas décimas percentuais para 
o aumento do PIB bem como a produtividade do capital, não sendo este contributo de todo 
desprezível. 
 
De futuro, espera-se que o modelo desenvolvido possa evoluir para uma aplicação mais 
complexa, incorporando variações dos elementos considerados constantes como os preços 
(pense-se, num quadro de liberalização total do mercado das ER), a inflação, as 
amortizações e a própria produção. 
 
Como qualquer outra ferramenta, a sua utilização para a resolução de problemas concretos 
depende da sua capacidade de apresentar resultados em tempo útil. Por isso, deve ser 
desenvolvido algum esforço no sentido de automatizar a aplicação do algoritmo, 
principalmente no que diz respeito à integração com simuladores tal como o WASP. 
 
Em termos logísticos o sector produtivo eólico pode ser considerado um paradigma quando 
se tem em conta critérios como stocks mínimos, prazo de entrega, atraso na entrega, mas 
que se enquadra num tipo de indústria de grande escala e de pouca flexibilidade. Contudo o 
modelo agora obtido poderá servir, com as alterações que lhe são devidas, para outros 
sectores da indústria, que claramente se rodeiam de variáveis mais complexas e de certo 
modo mais ambíguas. 
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ABREVIATURAS 
 
AEA Agencia Europeia do Ambiente 
AIA Avaliação de Impacte Ambiental 
AIE Agência Internacional da Energia 
CELE Comércio Europeu de Licenças de Emissões 
CO2e Dióxido de Carbono Equivalente 
CRW Combustíveis Renováveis e Desperdícios 
DGGE Direcção Geral de Geologia e Energia 
DS Desenvolvimento Sustentado 
ER Energias Renováveis 
FER Fonte de Energia Renovável 
GEE Gás de Efeito de Estufa 
GEE Gases com Efeito de Estufa 
IPC Índice de Preços do Consumidor 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
PDM Plano Director Municipal 
PE Parque Eólico 
PNAC Plano Nacional das Alterações Climáticas 
PNALE Plano Nacional de Alocação das Licenças de Emissão 
PRE Produtor em Regime Especial 
PRO Produtor em Regime Ordinário 
PV Valor Presente 
RESP Rede Eléctrica do Serviço Público 
ROI Retorno do Investimento 
SEI Sistema Eléctrico Independente 
SEN Sistema Eléctrico Nacional 
SENV Sistema Eléctrico Não Vinculado 
SEP Sistema Eléctrico Público 
TIR Taxa interna de Rentabilidade 
TPES Fornecimento Total de Energia Primária 
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Legislação consultada (nacional e comunitária) por ordem cronológica invertida: 

 

 

• Decreto-Lei n.º 108/2007, de 12 de Abril (taxa ambiental sobre as lâmpadas de baixa 

eficiência energética) 

• Portaria n.º 1202/2006, de 9 de Novembro (Fundo Português de Carbono) 

• Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro (altera o regime jurídico da REN – 

Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, enquadrando a exploração de energias renováveis) 

• Despacho do projecto do PNALE II, 

http://www.iambiente.pt/portal/page?_pageid=73,426033&_dad=portal&_schema=PORT

AL&not_c_qry=boui=11369210 

• Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de Agosto (desenvolve as Bases do Sector 

Eléctrico Nacional) 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2006, de 23 de Agosto (PNAC 2) 

• Decreto-Lei n.º 78/2006, de 4 de Abril (eficiência energética em edifícios) 

• Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de Abril (eficiência energética em edifícios) 

• Decreto-Lei n.º 80/2006, de 4 de Abril (eficiência energética em edifícios) 

• Decreto-Lei n.º 71/2006, de 24 de Março. (Fundo Português de Carbono) 

• Decreto-Lei n.º 62/2006 de 21 de Março (biocombustíveis) 

• Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro (Bases do Sector Eléctrico Nacional) 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2005, de 24 de Outubro (estabelece a 

Estratégia Nacional para a Energia) 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2005 (preparação da estratégia para o 

DS) 

• Decreto-Lei n.º 33-A/2005, de 16 de Fevereiro (com Declaração de Rectificação n.º 

29/2005, de 15 de Abril - alterações ao Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de Maio – actualiza 

os valores constantes da fórmula de remuneração da electricidade produzida a partir de 

FER; procura adequar a procura à capacidade actual e previsível da rede pública com o 

estabelecimento de um prazo para a reserva de capacidade na rede por parte dos 

produtores; procura reforçar a capacidade crítica e de decisão relativamente à adequação da 

capacidade e potência disponível na rede (competência da DGGE) e permitir a escolha dos 
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projectos mais atraentes para a prossecução da política energética e económica nacional, 

valorizando o mérito e não apenas a prioridade de apresentação.) 

• Directiva n.º 2004/101/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Outubro 

(Directiva Linking) 

• Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu COM(2004) 366 

final (Relatório da Comissão em matéria de ER. Avaliação das medidas legislativas dos 

Estados Membros e apresentação de propostas para o incentivo das ER) 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 171/2004, de 29 de Novembro (Programa 

de actuação de Portugal face ao petróleo – prevê um conjunto de medidas destinadas a um 

aumento significativo da produção de electricidade a partir de FER) 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 119/2004, publicada a 31 de Julho (PNAC 

2004 – revogado por Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2006, de 23 de Agosto) 

• Despacho Conjunto n.º 251/2004, de 17 de Março publicado no DR, 2ª Série, de 

2004 (estudos de incidências para a produção de electricidade a partir de energia eólica) 

• Despacho Conjunto n.º 51/2004, de 19 de Dezembro de 2003 publicado no DR, 2ª 

Série, de 31 de Janeiro de 2004 (Declaração de Impacto Ambiental, estudos de incidências 

para a produção a partir de FER, reconhecimento do seu interesse público no âmbito da 

REN). 

• Directiva n.º 2003/87/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro 

(Directiva CELE) 

• Directiva n.º 2003/54/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Junho 

(com alterações: Decisão n.º 2004/920/CE da Comissão, de 2 de Dezembro, em relação ao 

arquipélago dos Açores e alterada pela Directiva n.º 2004/85/CE, de 28 de Junho, quanto à 

Estónia). (mercado interno de electricidade) 

• Resolução do Conselho de Ministro n.º 63/2003, de 13 de Março (definição da 

política energética que, atendendo aos compromissos ambientais assumidos, estabelece os 

objectivos nacionais para cada tipo de ER) 

• Decisão n.º 2002/358/CE, de 25 de Abril. (Acordo de partilha de responsabilidades) 

• Decreto n.º 7/2002, de 25 de Março (aprovação do Protocolo de Quioto) 

• Decreto-Lei n.º 339-C/2001, de 29 de Dezembro (alterações ao Decreto-Lei n.º 

189/88, de 27 de Maio) 
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• Decreto-Lei n.º 312/2001, de 10 de Dezembro (define o regime de gestão da 

capacidade de recepção de energia eléctrica nas redes do SEP proveniente dos centros 

electroprodutores do SEI) 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 154/2001, de 19 de Outubro (Programa 

E4) 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 152/2001, de 11 de Outubro (Estratégia 

Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade) 

• Directiva n.º 2001/77/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

Setembro (produção de energia eléctrica a partir de FER) 

• Despacho Conjunto n.º 583/2001, de 11 de Junho publicado no DR, 2ª Série, de 3 

de Julho (avaliação de impacto ambiental no âmbito das Directivas Aves e Habitats)  

• Portaria n.º 198/2001, de 13 de Março (criação da MAPE – Medida de Apoio ao 

Aproveitamento do Potencial Energético e Racionalização de Consumos, alterado pela 

Portaria n.º 1219-A/2001, de 23 de Outubro) 

• Decreto-Lei n.º 69/2000 (com as alterações dos Decretos-Leis n.º 74/2001, de 26 de 

Fevereiro; 69/2003, de 10 de Abril e 197/2005) (Avaliação de Impacto Ambiental) 

• Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (Avaliação de Impacto Ambiental – com 

alterações dos Decretos-Leis n.º 74/2001, de 26 de Fevereiro; 69/2003, de 10 de Abril e 

197/2005, de 8 de Novembro). 

• Decreto-Lei n.º 168/99, de 18 de Maio (alterações ao Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 

de Maio) 

• Directiva n.º 96/92/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Dezembro 

de 1996 (liberalização do sector eléctrico – revogada pela Directiva n.º 2003/54/CE) 

• Decreto-Lei n.º 313/95, de 24 de Novembro (alterações ao Decreto-Lei n.º 189/88, 

de 27 de Maio) 

• Decretos-Leis n.º 182 a 186/95, de 27 de Julho (posteriormente alterado pelos 

Decretos-Leis n.º 56/97, de 14 de Fevereiro, 24/99, de 28 de Janeiro, 198/2000, de 24 de 

Agosto, 69/2002, de 25 de Março e 85/2002, de 6 de Abril) (SEN –revogados- e co-

geração) 

• Decreto-Lei n.º 195/94, de 19 de Julho (programa Energia aplicável a todo o 

território nacional durante o período de vigência do Quadro Comunitário de Apoio para 

1994/1999) caducado 
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• Despacho Normativo n.º 681/94, de 26 de Setembro (regime de apoio ao 

aproveitamento do potencial de recursos energéticos endógenos) caducado 

• Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março (Com a redacção conferida pelos Decretos-

Leis n.º 316/90, de 13 de Outubro, 213/92, de 12 de Outubro, 79/95, de 20 de Abril,  

203/2002, de 1 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 de Setembro) (Reserva 

Ecológica Nacional) 

• Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de Maio (regime especial para a produção de 

electricidade a partir de fontes renováveis e aproveitamentos hidroeléctricos com potência 

instalada até 10 MW) 

• Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de Novembro de 1960 (rede eléctrica nacional – 

servidões administrativas) 

• Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936 (aprova o regulamento de licenças 

para instalações eléctricas, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.º 446/76, 

de 5 de Junho e 344/89, de 13 de Maio) 

 

Outros Documentos 

 

 

• Acórdão PreussenElektra de 13 de Março de 2001 – Tribunal de Justiça da 

Comunidade Europeia (Proc. C-379/98) 

• Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection, JOCE, 3 de 

Fevereiro de 2001 

• Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 10 de Janeiro – 

“Uma Política Energética para a Europa” {SEC(2007) 12} [COM (2007) 1 final]. 

http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:PT:HTML 

• Comunicação da Comissão de 10 de Janeiro de 2007: “Acção de seguimento do Livro 

Verde: Relatório relativo ao Progresso da Electricidade a partir de Fontes 

Renováveis” [COM (2006) 849 final SEC(2007)12] http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0849en01.pdf 

• Livro Verde “Estratégia Europeia para uma Energia Sustentável, Competitiva e 

Segura”, 8 de Março de 2006, [COM (2006) 105 final] 
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• Comunicação da Comissão de 7 de Dezembro de 2005 “Apoio à Electricidade a Partir 

das Energias Renováveis” [COM (2005) 627]. 

• Comunicação da Comissão de 26 Maio de 2004, intitulada: “A parte das Energias 

Renováveis na UE – Relatório da Comissão conforme o artigo 3º da Directiva n.º 

2001/77/CE – Avaliação das Incidências dos Instrumentos Legislativos e de outras 
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Anexo I 
 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTADO 
 
 
As Energias Renováveis (ER) têm conhecido um interesse ímpar nos últimos anos, saindo 
do esquecimento, das experiências laboratoriais com sabor a ficção científica e de uma 
“vanguarda” ambientalista para as luzes da ribalta com o apoio de investigadores, o 
aplauso de políticos e a aceitação crescente da sociedade civil, numa espécie de regresso ao 
passado com a recuperação e fomento de tecnologias ancestrais, agora numa óptica de 
“high technology”, adaptadas às necessidades presentes de olhos no futuro. O moinho não 
basta. Há que alargar o conceito, construindo-se “verdadeiras florestas” de mastros eólicos.  
 
Ademais, não se recorre hoje às ER com vista a obter potência mecânica ou calor, mas 
cada vez mais electricidade. Aumenta-se, portanto, a escala e diversificam-se os fins. As 
turbinas eólicas surgem, desta feita, como símbolo frequente de uma aposta num modelo 
de crescimento económico mais limpo e sustentável, que casa, de forma eficiente e 
duradoura, a satisfação das necessidades individuais e colectivas dos agentes económicos e 
a preocupação ecológica, na procura de um novo paradigma de desenvolvimento. 
 
Este sucesso pode ser explicado pela combinação de dois factores principais: 

• a flutuação em alta dos preços do petróleo; 
• a crescente consciencialização verde. 

 
Os choques petrolíferos da década de 70 marcam o início do abalo na construção de um 
crescimento económico carbono-intensivo baseado no consumo do denominado ouro 
negro, ressuscitando não apenas a velha questão malthusiana e ricardiana da escassez de 
recursos e dos limites do crescimento mas também da segurança de aprovisionamento e da 
competitividade. Os recentes máximos dos preços do petróleo reavivam a necessidade de 
aumento da eficiência energética e de encontrar sucedâneos fiáveis e eficazes, que sejam 
capazes de romper com a dependência existente e de responder aos desafios colocados por 
uma economia global. 
 
O aumento da factura energética funciona, portanto, como um potente incentivo ao 
desenvolvimento de alternativas. Como afirmou o xeque Zaki Yamini, antigo ministro 
saudita do petróleo, ”a idade da pedra não acabou por falta de pedras tal como a do 
petróleo não acabará por falta de petróleo”.  
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As ER aparecem, neste contexto, depois da estratégia win-win de eficiência energéticaa, no 
bloco de partida face ao grau de maturidade de algumas das tecnologias associadas, de um 
enquadramento jurídico cada vez mais favorável e de uma melhor capacidade de avaliação 
dos riscos por parte das instituições financeiras e dos promotores, ao contrário de outras 
opções ainda incipientes como o hidrogénio. Por outro lado, o seu carácter “limpo” e 
apolitizado constitui uma vantagem competitiva face ao nuclear. O receio de utilização do 
urânio para fins militares, em especial numa conjuntura de terrorismo, e de um Inverno 
nuclear, com acidentes como o de Three Miles Island e de Chernobil, ainda alimentam 
enormes reticências no recurso a este tipo de solução. Contudo, o debate em torno da 
dependência do petróleo e das alterações climáticas versus modelo de desenvolvimento 
sustentado que tem vindo a ser seguindo, tem trazido de volta esta opção.  
 
Veja-se o recente debate europeu em torno da nova política comunitária da energia, em que 
relegando para a esfera dos Estados-membros, no âmbito do princípio da subsidiariedade, a 
escolha do mix energético cumprindo os mínimos vinculativos de FER, a Comissão. não 
ingenuamente, colocou, em cima da mesa, a discussão. O Governo português, por 
exemplo, com base em argumentos ecológicos e de estratégia nacional repudia à partida 
esta hipótese, ao contrário do que acontece com a França ou a tão ambientalista Finlândia, 
até porque o nuclear potencia um sistema energético centralizado. 
 
O segundo argumento de peso na valorização das ER prende-se, como vimos, com o 
crescendo do movimento ambientalista. O alerta de uma “primavera silenciosa”b encontra 
eco em várias publicações científicas. O relatório do Clube de Roma, a Conferência de 
Estocolmo e do Rio aceleram a causa, devido ao mediatismo conseguido.  
 
O activismo político verde, através de eficientes campanhas de sensibilização baseadas na 
heurística do medo, encontra rapidamente voz na opinião pública, instando à sua 
institucionalização tanto interna como internacional. A cobertura dos média é decisiva 
neste processo de consciencialização, potenciando uma democratização da informação e da 
causa ambiental, abalando a crença num balanço da Terra. A escolha pública passa, desta 
forma, a ser condicionada, de forma cíclicac, por uma sociedade civil cada vez mais atenta 
às externalidades ambientais, o que gera uma conjuntura favorável à aposta nas ER. 
 

                                                 
a Note-se que, em rigor, a equação da quantidade necessária de ER’s depende dos esforços que se fizerem em 
termos de eficiência energética. 
b Referência a R. Carson (1962). Silent Spring, Mariner Books, edição de aniversário de 2002. 
c Veja-se a teoria do issue attention cycle e do problema da dessintonização reiterada entre o período de pré-
emergência da questão por parte da ciência e a sua percepção política e social, numa fase de pós-emergência. 
D. Cash & W. Clark (2001).  
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A “verdade inconveniente”a do sobre-aquecimento terrestre e das alterações climáticas 
tem, sobretudo desde o terceiro relatório do “Intergovernmental Panel on Climate Change” 
(IPCC) em 2001, alimentado a discussão em torno do paradigma energético e servido de 
ponto de encontro entre energia e ambiente, crescimento e valores ecológicos, na lógica do 
DS. Neste sentido, veja-se, a título exemplificativo, a Estratégia Nacional para a Energia, o 
PNAC ou, a nível comunitário, a nova política energética consagrada nas várias 
comunicações da Comissão e nas conclusões do Conselho da Primavera de Berlim. 
 
Esta simbiose entre desenvolvimento, energia e preocupações ambientais pode 
esquematicamente ser explicada pelo tetraedro tecnológicob: 
 

 
Fonte: Saraiva, Rute 2001 

Figura 1– Tetraedro Tecnológico 

 
A actividade produtiva depende da combinação de quatro factores: a matéria-prima, a 
informação (ou conhecimento), a energia e o ambiente. 
 
Até meados dos anos 70, grande parte da ideia do desenvolvimento dependia de uma 
combinação simples de matéria-prima e de informação, evoluindo no sentido de, com o 
aumento do conhecimento, ser reduzida a importância dos recursos.  
 
Contudo, os choques petrolíferos permitiram perceber a contribuição de um terceiro vector 
autónomo, a Energiaa, que não devia ser confundida com uma simples matéria-prima. Por 

                                                 
a Referência a A. Gore (2006). 
b Rute Saraiva (2001).  
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fim, o fim do mito de um balanço auto ajustado da Terra obrigou à consciencialização de 
que o desenvolvimento deveria ser ambientalmente sustentado.  
 
O fornecimento de bens e serviços torna-se, portanto, mais complexo. Note-se, aliás, que 
este tipo de análise é hoje patente nalgumas expressões que se tornaram recorrentes como 
eficiência energética, utilização racional de energia, avaliação de incidências e de impactes 
ambientais, entre outros, que se enquadram num conceito mais lato e vago de 
desenvolvimento sustentado ou sustentável e numa lógica de prevenção, precaução, 
responsabilização e integração. 
 
O DS tem sido invocado, nos últimos anos, como uma fórmula mágica apta a resolver 
qualquer problema decorrente do crescimento económico, escondendo, contudo, por trás 
da sua banalização politicamente correcta, uma enorme dificuldade na sua definição teórica 
e na sua concretização prática.  
 
Com efeito, a proliferação da expressão, que já contaminou a própria Constituição 
portuguesab e se infiltrou no Direito internacional e comunitárioc, expande-se a vários 
sectores de actividade, nos mais diversos contextos. Fala-se em construção, turismo, 
pescas, agricultura, energia sustentável, muito embora seja complicada a sua concretização. 
 
O relatório Brundtland, mediatizado na Conferência do Rio, propõe um novo paradigma de 
desenvolvimento como forma de enfrentar o esgotamento acelerado de recursos e constitui 
um marco decisivo na afirmação do DS proposto por Strong: “o desenvolvimento 
sustentado é o desenvolvimento que permite dar resposta às necessidades do presente, sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras darem resposta às delas”.  
 
Por outras palavras, DS é, de forma duradoura, “viver dos juros em vez do capital”d, 
aumentar a riqueza sem delapidar o património, ou seja, uma aplicação do óptimo 

                                                                                                                                                    
a Recorde-se que os clássicos como Adam Smith ou David Ricardo não consideraram a energia nas suas 
teorias do desenvolvimento e crescimento económico. O mesmo sucedeu com Marx. Os principais factores 
de produção eram, embora com um reconhecimento diferente, a terra, o trabalho e o capital, integrando-se no 
primeiro todos os recursos naturais. Mesmo depois da formulação das leis da termodinâmica a energia 
manteve-se esquecida pelos economistas, já que não era considerada um bem escasso e, portanto, um 
problema económico. 
b Artigos 66.º n.º 2 e 81º alínea a). Neste sentido, A. Sousa Pinheiro e M.J. de Brito Fernandes (1999). 
Comentário à IV Revisão Constitucional, AAFDL, Lisboa. 
c Por exemplo, Declaração do Rio; a Comunicação da Comissão de 15 de Maio de 2001: “Estratégia em 
favor do Desenvolvimento Sustentável” [COM (2001) 264]; Comunicação da Comissão ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões: “Para uma Parceria Global 
no Domínio do Desenvolvimento Sustentável” [COM (2002) 82 final]. 
d Rute Saraiva (2001). 
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paretiano, do conceito de eficiência e da co-responsabilização numa perspectiva 
intergeracional. No entanto, esta delimitação do conceito não deixa de ser algo vaga.  
 
Reconhecendo as dificuldades, tente-se agora procurar elementos que ajudem a esclarecer 
o que pode efectivamente ser o DS. Assim, encaram-se duas ideias que nos parecem 
fundamentais:  
 

• toda a actividade económica e humana tem impacto no meio ambiente e implica 
informação e utilização de energia;  

• não é tanto o impacto em si que importa mas o ritmo do impacto. Existe, 
portanto, um problema de tempo: o ritmo biológico difere do ritmo mecânico e 
tecnológico, levantando a questão da irreversibilidade e da sustentabilidade, 
conceito mais neutro do que o DS.  

 
Por sustentabilidade pode entender-se: 
 

• sustentabilidade fraca em que, numa perspectiva intergeracional, se pretende 
garantir as mesmas oportunidades das gerações futuras e das presentes, não 
obrigando, no entanto, a cristalizar o legado natural existente. Subjaz, portanto, 
uma ideia de fungibilidade dos bens naturais; 

• sustentabilidade forte que defende a manutenção de um capital natural intangível, o 
que traduz uma grande desconfiança face à bondade da tecnologia e da ciência. 

 
DS é, por sua vez, um termo mais económico mas também com uma forte componente 
valorativa em termos morais e éticos (veja-se a perspectiva intergeracional). O seu 
surgimento provocou um impacto sem precedentes na forma de encarar o ambiente e o 
desenvolvimento, procurando alterar os paradigmas económico-sociais e culturais 
mundiais na busca de maior equidade e justiça distributiva.  
 
A sua popularidade não significou, contudo, um aprofundamento do seu sentido, 
traduzindo-se, muitas vezes, em verdadeiras operações de cosmética terminológica 
politicamente correctasa. No entanto, das suas várias definições pode-se extrair duas linhas 
directrizes.  
 

                                                 
a Contudo, No entanto, a sua consagração jurídica, em especial em textos fundamentais como a nossa 
Constituição ou o Tratado da Comunidade Europeia produz efeitos que, de forma necessária, ultrapassam as 
“boas intenções”, tornando-se a prossecução de um DS vinculativa ou, pelo menos, enformadora, inclusive 
para as gerações vindouras. 
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Por um lado, DS reconduz-se a um conceito antropocêntrico: a garantia de condições de 
vida duradouras para o Homem na Terra, não sendo a protecção dos recursos um fim em si 
mesmo, mas instrumental (veja-se, neste sentido, as continuadas referências legais à saúde 
e à qualidade de vida ou à recente ideia das energias renováveis como um direito 
fundamental por serem as únicas que podem garantir, simultaneamente, a satisfação das 
necessidades de uma população em crescimento devido ao seu carácter duradouro e a 
sustentabilidade ambientala).  
 
Por outro, é estrutural, traduzindo-se num projecto de um estado ideal (futuro), na 
definição de um dever ser e de um enquadramento e condicionamento de condutas. Neste 
último âmbito, o DS associa-se aos princípios da responsabilidade, da subsidiariedade e da 
integração, obrigando a uma interpretação valorativa nivelada e holista das problemáticas 
económicas e ambientais, assentes em quatro pilares complementares: economia, ambiente, 
sociedade e cultura.   
 
Todavia, outras questões ficam sem respostab: quanto às gerações futuras, quem garante 
que necessitam de um legado equivalente ao nosso? Não poderá a tecnologia mais 
avançada ou novas descobertas científicas fazer com que se esteja a limitar o uso de certos 
recursos que afinal não vão ser necessários? Por outro lado, as gerações futuras ainda não 
existem, nem têm personalidade jurídica, como tal estão longe de ser sujeitos ou titulares 
de direitos. Como fazê-las ouvir e defendê-las? Até que ponto então será acertado 
defender-se uma solidariedade intergeracional? Não se deveria antes preocupar com a 
perspectiva intrageracional? Para além do mais, como definir “gerações futuras”? Quais é 
que relevam? Defende-se que, parte das respostas pode ser encontrada numa 
responsabilidade face ao ser. Aliás, a problemática do DS é eminentemente ética. 
 
Por fim, saliente-se, apenas, que a plasticidade do conceito de DS pode funcionar a seu 
favor, permitindo adaptar-se aos avanços e recuos da consciência ambiental, da Ciência e 
Tecnologia, da escolha pública, da percepção do risco e mesmo das considerações morais e 
éticas dominantes na sociedade, garantindo-lhe, portanto, a sua própria sobrevivência e 
aplicação. 
 

                                                 
a World Renewable Energy Assembly - WREA (2005). The Human Right to Renewable Energy, Comunicado 
final, 30 de Novembro, Bona. http://www.wwei.nu/  
b Rute Saraiva (2001). 
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No que respeita a sua concretização, no contexto das energias renováveisa, e da eólica em 
particular, vários parecem ser os benefícios em termos dos quatro pilares acima 
apresentados, nomeadamente no caso português, pois: 
 

• traduz-se em vantagens económicas, optimizando a balança comercial; 
• serve de potencial motor do desenvolvimento económico, fomentando o 

investimento, as competências nacionais e a coesão social; 
• contribui para a diversificação do risco de abastecimento de electricidade; 
• responde aos problemas ambientais, num ambiente de alteração de costumes. 

 
Com efeito, e em primeiro lugar, a aposta na ER apresenta importantes vantagens com 
reflexos significativos na balança comercial, sobretudo através da redução das importações 
de combustível, licenças de CO2 e mesmo de equipamento. 
 
Um dos principais problemas da economia nacional prende-se com a dependência 
energética externa e com respectivo crescimento da factura, não apenas devido aos 
máximos atingidos pelo preço do petróleo nos últimos anos (que representa cerca de 62,1% 
da energia primária consumida em Portugal, em 2002, segundo os dados da AIE), mas 
também por causa de uma elevada intensidade energética do produto interno bruto (PIB).  
 
A eficiência energética é, aliás, um dos pontos fracos da competitividade portuguesa na 
medida em que o aumento do consumo de energia primária é sensivelmente maior do que o 
crescimento percentual do PIB (6,8% 2000-2005 contra 3,9%b). Note-se ainda que mesmo 
que nos últimos anos, como se retira dos dados da DGGE e da REN, o peso do petróleo 
tenha estagnado no balanço energético, outros combustíveis fósseis, como o gás natural, 
vêm fortalecendo o seu papel na economia nacional, o que acaba por perpetuar os 
problemas de dependência e ambientais. 
 
Ora, a utilização de fontes endógenas e da co-geração permitem actualmente, uma redução 
por volta dos €75 milhões por anoc de importações de combustível, número que poderá 
pelo menos quadruplicar face aos objectivos delineados na Estratégia Nacional para a 
Energia e aos novos compromissos assumidos pelo Governo em matéria de ER, dos 
biocombustíveis, do encerramento das centrais de Tunes (gasóleo) e do Barreiro (fuel) com 
a aposta nas centrais de ciclo combinado a gás e da co-combustão nas centrais a carvão 

                                                 
a Ver a Declaração Citizens United for Renewable Energy and Sustainability. O Futuro É Renovável. Para a 
Conferência das Energias Renováveis de Bona de 2004. http://www.cures-
network.org/docs/cures_declaration_portug.pdf   
b INE. 
c The Boston Consulting Group - BCG (2004). O Caminho para o Desenvolvimento Sustentado da Produção 
em regime Especial em Portugal, Setembro. 
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(queimarem 5 a 10% de biomassa ou de resíduos como combustível)a. Estas medidas vêm, 
aliás, na linha do “Programa de Actuação para Reduzir a Dependência de Portugal face 
ao Petróleo” do Executivo anterior, previsto na Resolução de Conselho de Ministro n.º 
171/2004, publicada a 4 de Novembro. De acordo com um estudo da BCGb, no caso das 
ER, a poupança unitária em combustível ronda os €24,4/MWh. A aposta nas ER permite, 
portanto, aumentar a segurança de aprovisionamento e a diversificação energética (cerca de 
30%), sobretudo num contexto de crescimento da procura de energia derivado da procura 
de aumento de bem-estar e qualidade de vida. 
 
Outras das vantagens económicas a ter em consideração respeita a redução de emissões de 
GEE, à qual estamos obrigados no âmbito do Protocolo de Quioto e do Comércio Europeu 
de Licenças de Emissão, decorrente da Directiva n.º 2003/87/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 13 de Outubro (Directiva CELE). Ora, uma vez que Portugal se encontra 
acima do contratado, como se reconhece no PNAC 2006c e no PNALE IId submetido à 
apreciação comunitária, é imperativo ponderar os custos associados:  
 

• às coimas resultantes do incumprimento; 
• à necessidade do recurso aos mecanismos de flexibilidade de Quioto com a compra 

de licenças de emissão (Comércio de Emissões) e/ou da obtenção de créditos com o 
investimento, através do Fundo Português de Carbonoe, em projectos 
internacionais, directamente ou via fundos privados, e o apoio a iniciativas no 
território nacional que conduzam a uma redução de emissões de GEE (Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo e Implementação Conjunta), dentro dos limites 
estabelecidos pela Directiva n.º 2004/101/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 27 de Outubro (Directiva Linking); 

• ao corte de licenças a alocar às instalações existentes e novas emissoras de GEE, no 
âmbito do PNALE II, com eventuais efeitos nefastos para o crescimento da 
economia portuguesa, nomeadamente em termos de investimento, de malha 
produtiva e de emprego. 

                                                 
a Ministério da Economia e Inovação - MEI (2007). Energia e Alterações Climáticas. Mais Investimento 
Melhor Ambiente, 26 de Janeiro. http://www.pcm.gov.pt/NR/rdonlyres/8326AA53-A721-4165-83EC-
653F82B3BB6E/0/Energia_Alteracoes_Climaticas.pdf
b BCG (2004). 
c Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2006, de 23 de Agosto. 
d Para ler o Despacho do projecto do PNALE II, ver 
http://www.iambiente.pt/portal/page?_pageid=73,426033&_dad=portal&_schema=PORTAL&not_c_qry=bo
ui=11369210  
e Decreto-Lei n.º 71/2006, de 24 de Março e Portaria n.º 1202/2006, de 9 de Novembro. Conjuntamente com 
a aprovação do PNAC 2006,  foi estabelecido o valor mínimo que o Orçamento de Estado transferirá por ano 
para o Fundo até 2012, de forma a garantir o investimento nos mecanismos de flexibilidade. A dotação 
plurianual orçará os €348 milhões a partir de 2007. Estavam previstos €6 milhões para 2006, tendo €3 
milhões sido investidos. MEI (2007). 
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Desta feita, numa lógica de redução da factura carbónica, o Governo, no PNAC 2006, à 
semelhança do já estabelecido no PNAC 2004, concentra grande parte do esforço em 
medidas envolvendo o sector energético, tanto em termos de produção como de consumo.  
 
Daqui resulta, designadamente, uma clara aposta em medidas adicionais relacionadas com 
as ER, e a energia eólica, em particular, face à maturidade da tecnologia e dos custos mais 
baixos face às outras alternativas.  
 
Neste caso, a fixação de uma meta de 4700 MW em 2010 e 5100 MW de potência eólica 
instalada até 2012 representa, por si só, enquanto medida adicional do PNAC 2006 um 
potencial de redução de 370 Gg CO2ea. Com as novas metas definidas em Janeiro de 2007 
de antecipação em dois anos os objectivos, o Governo estima para o ano de 2010 uma 
diminuição de 5,8Mt de CO2e Mais, de acordo com a BCGb, atendendo só à produção 
esperada de energia eólica, mini-hídrica e co-geração, a redução de emissões de CO2 daí 
decorrentes pode representar no mínimo uma poupança de cerca de €90 milhões por ano 
em licenças de CO2 evitadas quando comparada com a produção em centrais de ciclo 
combinado a gás natural e cerca de €250 milhões por ano quando comparada com a 
produção média do sector termoeléctrico nacional. 
 
Por outro lado, a rotulagem da electricidade consagrada no artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 
29/2006c (formalidade fulcral para o incremento e visibilidade das FER) e o 
desenvolvimento de um mercado de certificados verdes pode, sobretudo no caso de 
Portugal, atingir a meta de 45% da electricidade consumida baseada em FER em 2010 
(nomeadamente graças ao aumento da capacidade instalada dos recursos hídricos e dos 
parques eólicos), constituir uma vantagem competitiva na transacção internacional destes 
títulos, contribuindo para a consolidação da balança comercial.  
 
Com efeito, estes mecanismos permitem uma maior transparência no mercado, sendo 
possível agora diferenciar um bem que surgia como homogéneo, pois o consumidor passa a 
saber se a sua origem é fóssil, nuclear, renovável ou outra, o que permite escolher não 
apenas de acordo com o preço (ou seja quantitativamente) mas também qualitativamente. 
Esta faculdade interessa não apenas numa perspectiva de convicções (por exemplo, anti-

                                                 
a A forma apresentada no PNAC do valor adicional está algo confusa de apurar.  
b BCG (2004). 
c A Directiva n.º 2001/77/CE prevê, no seu artigo 5.º, um sistema de garantia e certificação de origem da 
electricidade de FER baseado na reciprocidade que indique a fonte, a data e o local de produção (e no caso da 
energia hidroeléctrica, a capacidade de produção). O sistema devia ser estabelecido a nível interno (com a 
definição dos organismos independentes competentes para a sua supervisão) e estar funcional a partir de 27 
de Outubro de 2003, o que no caso luso não acontece, incorrendo Portugal em incumprimento. Com efeito, o 
artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 29/2006 precisa de ser desenvolvido para se poder garantir a existência de uma 
rotulagem energética efectiva, eficaz e eficiente. 
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nucleares), mas também económica, uma vez que a compra de electricidade verde 
representa para as empresas envolvidas no mercado de emissões e de certificados verdes 
uma diminuição de custos com as licenças, o que é não apenas interessante a nível interno 
como do mercado internacionala. 
 
Ainda em matéria de optimização da balança de pagamentos, refira-se que o investimento 
em território lusitano em produção de electricidade com base em ER permite a criação de 
uma cadeia produtiva de valor, tanto a montante como a jusante. Aliás, neste sentido, o 
PNAC 2006 prevê a criação de um cluster na eólica e uma das condições obrigatórias dos 
concursos para a atribuição de licenciamento de potência no caso específico desta ER 
concerne o desenvolvimento de nichos de mercado associados.  
 
Actualmente, constata-se uma participação nacional crescente nas diversas fases dos 
projectos de ER, desde a elaboração, à monitorização e manutenção, passando pela 
implementação. Veja-se, o envolvimento de empresas portuguesas tanto no fabrico de 
equipamentos e componentes (o caso dos estaleiros de Viana do Castelo e da Martifer são 
paradigmáticos), na construção civil e engenharia, na realização, assessoria, 
acompanhamento, controlo e gestão de projectos, na avaliação ambiental, cultural e 
patrimonial ou mesmo nas operações financeiras.  
 
Estas sinergias resultam num acréscimo de capital humano, know-how e inovação que se 
traduzem não apenas na melhoria da balança comercial, atendendo sobretudo ao interesse 
crescente nas ER nos mercados internacionais, com a consequente exportação da marca 
Portugal, como do desenvolvimento económico e social nacional, garantido maior coesão e 
equilíbrio.  
 
Nesta óptica, a aposta nas ER serve, como acima afirmámos, de potencial motor do 
desenvolvimento económico, fomentando o investimento, as competências nacionais e a 
coesão socialb. 
 
Com efeito, por um lado, a concretização das ambiciosas metas estabelecidas para as ER, e 
em especial para a eólica, resulta num grande dinamismo no investimentoc, sobretudo 

                                                 
a Em rigor, esta medida tem apenas efeito teórico uma vez que para o utilizador, um kWh é um kWh e não 
trás selo de origem. 
b Note-se que, de acordo com o artigo 4.º n.º 3 e 4 do Decreto-Lei n.º 29/2006, os PRE também têm 
obrigações de serviço público. 
c Do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 189/88 resulta a declaração de relevante interesse nacional da produção de 
energia eléctrica a partir de FER, que constitui, desta feita, um sector prioritário para todos os efeitos 
previstos legalmente para o investimento estrangeiro e para as transferências tecnológicas. 
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estrangeiro face aos montantes envolvidos (€8000 milhõesa para a totalidade das ER e, no 
caso da eólica, cerca de €1 milhão por MW instaladob, correspondendo 80% deste valor 
aos equipamentos base (turbinas) e 20% à construção). Estima-se, que em Portugal, o 
investimento na construção de parques eólicos ronde os €5100 milhões no período entre 
2005-2012c. 
 
Por outro lado, a criação de clusters e as sinergias resultantes da participação nacional na 
cadeia de valor permitem a aquisição e desenvolvimento das competências nacionais, 
tornando-se numa vantagem competitiva, sobretudo de atendermos aos ganhos de escala e 
ao dinamismo internacional da energia eólicad.  
 
Afinal, esta política energética, na busca de nichos de mercado, potencia rendas 
económicas graças ao conhecimento e à tecnologia, fomentando emprego, sobretudo 
qualificado. Ao melhorar a articulação e focalização da Inovação e Desenvolvimento 
(I&D) na política energética cresce, numa lógica integrada, a área da investigação, da 
formação, de quadros técnicos e superiores, gerando postos de trabalho directos e 
indirectos. Por exemplo, o Governo português estima até 2012 a criação de 2500 postos de 
trabalho directose. Aliás, em média, esta fonte de energia gera cinco vezes mais emprego 
por Euro investido do que as tecnologias associadas ao carvão ou ao nuclear. 
 
Além do mais, a preocupação da sustentabilidade pode ser encarada como uma 
oportunidade de negócio, permitindo um incentivo à responsabilização social das empresas 
e de crescimento das economias nacionais, baseadas no conhecimento, tecnologia e 
diferenciação positiva, com o ataque à fluidez na esteira de uma concorrência 
monopolística ou mesmo schumpeteriana.  
 
Neste sentido, no Conselho Europeu de Gotemburgo em 2001, assim como no recente 
Conselho da Primavera, em Berlim, determinou-se que a economia do conhecimento e a 
estratégia do emprego definidas na Estratégia de Lisboa deviam passar pelo 
desenvolvimento sustentável, e mesmo pela aposta nas ER.  

                                                 
a MEI (2007). BCG (2004). Refere €5500 milhões para a nova capacidade e €300 milhões/ano para a 
manutenção. 
b DGGE (2007). Estatísticas Rápidas, Janeiro, aponta como investimento médio declarado ao MAPE €1,18 
milhões por MW. No total do programa MAPE foram aprovadas candidaturas para 1533 MW eólicos, 
representando um investimento de €1815 mil milhões. 
c MEI (2007). O documento, na figura 9, fala em €5,1biliões, o que resulta da confusão entre o bilião 
americano e o bilião português. Mais acima, por exemplo, aponta-se para €8000 milhões o investimento total 
em ER’s no período 2005-2012, o que vai no sentido da confusão na utilização da unidade de conta. 
d Comunicação da Comissão de 10 de Janeiro de 2007: “Acção de seguimento do Livro Verde: Relatório 
relativo ao Progresso da Electricidade a partir de Fontes Renováveis” [COM (2006) 849 final 
SEC(2007)12] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0849en01.pdf
e MEI (2007). 
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Também a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentado aprovada em Conselho de 
Ministros a 28 de Dezembro de 2006a consagra a ligação entre o DS, o emprego, o 
aumento de bem-estar e de coesão social, na procura de uma cidadania alargada. Afinal, a 
liderança europeiab e portuguesa tão desejada nesta matéria significa, não apenas uma 
afirmação política, mas também uma vantagem competitiva na lógica posneriana de gap 
tecnológico e hipótese de fomentar um desenvolvimento mais equilibrado tanto em termos 
sociais como geográficos. 
 
Uma das qualidades mais relevantes das ER prende-se com o seu carácter descentralizado 
e disperso que permite quebrar os monopólios energéticos existentes, democratizando e 
reestruturando o mercado, facilitando a independência energética a nível do abastecimento 
e diminuindo as assimetrias regionais e sociais, ao possibilitar a satisfação mais célere das 
necessidades dos stakeholders. Com efeito, a descentralização importa a geração de 
rendimento ao nível local e individual (elementos da cadeia produtiva e proprietários). 
 
No que respeita as autarquias, a implementação de um projecto de ER, como o caso de um 
parque eólico, oferece externalidades positivas e mais-valias importantes à economia local. 
Veja-se a construção de infra-estruturas como estradas e acessos ou o apoio à política 
florestal através da protecção contra incêndios graças à limpeza dos terrenos e à abertura 
de aceiros.  
 
Por outro lado, as autarquias podem participar, com baixo risco e custo, no capital das 
empresas envolvidas na promoção dos parques e recebem, uma prestação periódicac no 
caso de expropriações e servidões administrativas (mesmo quando é o promotor a pagar a 
indemnização devidad) e uma renda de 2,5%e sobre o pagamento mensal feito pela 
entidade receptora da electricidade produzida, em cada instalação, suportada pelas 
empresas detentoras das licenças de exploração dos parques eólicos. 
 
Ademais, o desenvolvimento de projectos de ER fomenta o emprego local e beneficia os 
proprietários dos terrenos com a sua valorização (sobretudo face à sua fraca rentabilidade 
alternativa), permitindo uma maior distribuição do rendimento e qualidade de vida.  
 
Apesar das dificuldades de compatibilização entre um sistema energético centralizado 
como o nosso e o carácter disperso das ER, que se reflecte em problemas de acesso à rede, 

                                                 
a Ver também o corpo da Resolução do Conselho de Ministros n.º 112/2005 referente à definição do 
procedimento para a construção de uma Estratégia de Desenvolvimento Sustentado. 
b À luz do artigo 174/1 TCE. 
c Artigos 8.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 189/88.  
d Rute Saraiva (2006).  
e Estabelecida no n.º 27 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 189/88 introduzido pelo Decreto-Lei n.º 339-C/2001.  
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a aposta nos recursos endógenos em detrimento dos combustíveis fósseis garante maior 
segurança no abastecimento e menor vulnerabilidade à flutuação dos preços nos mercados 
internacionais.  
 
Por outro lado, obriga ao reforço e expansão da rede eléctrica de transporte e distribuição 
devido à necessidade de interligação aos novos centros electroprodutores e ao 
desenvolvimento de novos procedimentos de gestão e despacho. O investimento associado 
corresponde a cerca de 40% do investimento anual previsto pela REN para a totalidade da 
rede de transporte e estima-se que em interligações aos novos parques eólicos se chegue 
aos €390 milhõesa. 
 
Esta alteração gradual do paradigma energético depende e implica uma alteração dos 
quadros mentais e culturais dos stakeholders. A democratização da consciencialização 
ambiental com maior acesso à informação e a percepção cada vez mais concreta dos 
problemas ecológicos, em especial das tão mediáticas alterações climáticas, abre caminho 
a uma nova revolução industrial centrada em energias ditas limpas. 
 
Com efeito, estas apresentam do ponto de vista ecológico vantagens inegáveis face às 
tradicionais alternativas, em particular devido ao baixo impacto químicob, o que significa 
uma redução da poluição e da depredação de recursos finitos. Com a sua utilização 
reduzem-se as emissões de GEE, de outros poluentes, resíduos e partículas com impacto 
negativo no balanço terrestre e na qualidade de vida e saúde pública, o que permite não só 
o cumprimento dos compromissos internacionalmente assumidos, como a solidariedade 
intra e intergeracional. 
 
Note-se que para a energia eólica, em especial, o impactoc prende-se sobretudo com o 
fabrico dos componentes necessários, com pequenas perturbações electromagnéticas, com 
a alteração dos solos e da paisagem para a implementação das turbinas e linhas de 
interligação, com o ruído e a sombra e com alteração do habitat. Contudo, não só a 
evolução tecnológica tem permitido resolver ou minimizar a maioria destes problemas, 
como a localização dos parques, na sua maioria em zonas despovoadas e agrestes, torna 
quase irrelevantes estas questões.  
 
A política energética é fundamental para um crescimento sustentado da economia (já para 
não falar na perspectiva da segurança e da defesa nacional), sendo a aposta nas ER a pedra 

                                                 
a BCG (2004). 
b Cf. projecto COMPASS da OCDE sobre o impacto ambiental das ER. OCDE (1998). Environmental 
Impacts of Renewable Energy. The OCDE Compass Project, Paris. 
c Cf. infra. 
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de toque. Ao aliar tecnologia, inovação, características descentralizadoras, endógenas e 
concorrenciais e preocupações ambientais, as ER permitem responder aos três principais 
objectivos prosseguidos na nova Política Europeia da Energiaa e na Estratégia Nacional 
para a Energiab, a saber, (1) a garantia da segurança do abastecimento em energia, graças à 
diversificação das fontes e redução da dependência externa; (2) o estímulo da concorrência 
(consolidação de um mercado interno da energia, das licenças de emissão e de certificados 
verdes e diferenciação empresarial baseada no conhecimento) e (3) a adequação ambiental 
(o seu carácter renovável e “limpo”, sobretudo em matéria de alterações climáticas), 
atendendo em especial aos compromissos assumidos a nível internacional quanto às 
emissões carbónicas. As energias renováveis apresentam-se, portanto, como uma peça 
fundamental na construção de um modelo de Desenvolvimento Sustentado. 
 
 

                                                 
a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 10 de Janeiro – “Uma Política 
Energética para a Europa” {SEC(2007) 12} [COM (2007) 1 final]. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:PT:HTML  
b Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2005, de 24 de Outubro. 
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Anexo II 
 

ENERGIA 
 
 
Tem-se constatado um interesse sem precedente nas energias renováveis, em particular na 
energia solar, eólica e na biomassa, sobretudo numa perspectiva de independência 
energética. Contudo, refiram-se as limitações inerentes ao custo e eficiência das 
tecnologias seleccionadas, estando estas num processo de constante melhoramento com 
vista à redução do custo por kW de energia produzido. 
 
Ora, existem muitas outras tecnologias e formas de obter e poupar energia, quer seja ao 
nível das energias primárias, secundárias ou mesmo do lado da utilização no que diz 
respeito ao consumo final. 
 
A energia primária é a energia extraída de fontes naturais, como carvão, lenhite, petróleo 
bruto, gás natural, combustível nuclear e fontes de energias renováveis, tais como o vento, 
a água, a energia solar e geotérmica. Em termos nacionais não se dispõe de qualquer tipo 
de energia de origem fóssil e quanto aos recursos renováveis, tal como se irá demonstrar, a 
sua maximização contribuirá pouco para reduzir a dependência energética do país. 
 
Boa parte dos produtos primários, como o petróleo, passa por um processo de 
transformação convertendo-os em formas mais adequadas para os diferentes usos. O local 
onde se realiza este processo é denominado, genericamente, centro de transformação.  
 
No caso do petróleo, as refinarias enquanto centros de transformação permitem a obtenção 
de produtos de uso directo, como a gasolina, o óleo diesel, o querosene, o gás liquefeito e 
outros, classificados como energia secundária. Uma fonte secundária, como o óleo 
combustível obtido do petróleo, passa por um outro centro de transformação, convertendo-
se em electricidade.  
 
Em qualquer transformação parte da energia é perdida no processo, geralmente dissipada 
sob a forma de calor. 
 
O consumo final de energia só é final do ponto de vista do sector energético e representa a 
forma em que a energia é comercializada. Em cada unidade produtiva, industrial ou 
agrícola, ou outro sector de consumo, como o residencial, comercial ou público, a energia 
tem diferentes usos como: motriz, iluminação, aquecimento, etc. 
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Para converter a energia, chamada final na forma em que ela é usada, passa-se ainda por 
um processo que implica perdas, sendo necessário considerar uma eficiência de uso ou 
rendimento. No caso do uso motriz, parte da energia transfere-se para o eixo do motor e 
parte dissipa-se na forma de calor. Denomina-se rendimento a razão entre essa energia na 
forma que é usada, a energia útil, e a energia final. 
 
Recentemente os sistemas estão a ser desenvolvidos no sentido de se efectuar uma 
transformação, não mediante o fornecimento consoante as necessidades instantâneas mas 
sim, numa lógica de aproveitar a energia disponível, armazenando-a, para posterior 
utilização. São os denominados sistemas de armazenamento, sendo o mais divulgado e 
com grandes investimentos em investigação, o hidrogénio. Existem outros, contudo, como 
a bombagem hídrica, que em Portugal tem um elevado potencial muito longe de ser 
atingido. 
 
No ponto seguinte apresentar-se-á a participação e contributo das principais energias ao 
longo do seu ciclo produtivo, de centros de transformação, consumo final, suportado 
essencialmente pela análise dos dados estatísticos existentes. 
 
 

Evolução da produção e dos consumos mundiais 
 
Não se irá descrever em delonga as características e as especificações de como tem 
evoluído a produção e os consumos energéticos pois, sobre este tema, muito tem sido 
apresentado e debatido, como é o caso dos diversos estudos, muito bem fundamentados, 
apresentados pela Agência Internacional da Energia (AIE), realçando-se, assim, os pontos 
considerados fundamentais e pertinentes na óptica do estudo em causa. 
 
A nível mundial, o fornecimento total de energia primária (TPES - Total Primary Energy 
Supply), representado na figura  1, entre 1973 e 2004, passou de 6.034 Mtep para 11.059 
Mtep (crescimento de 83%), equivalente a um crescimento médio anual de 2%a, sendo o 
petróleo o que tem maior representatividade nesta série temporal - apesar da sua 
participação em termos relativos com outras fontes de energia ter decrescido cerca de 11%, 
em termos absolutos a sua produção cresceu 40% (crescimento médio anual de 1,1%). 
 

                                                 
a A divisão da taxa de crescimento do período pelo número de anos indica a taxa de crescimento anual sobre 
o valor do primeiro ano do período, não se podendo afirmar que esta seja representativa de uma taxa média 
nos anos seguintes. Para calcular a taxa anual deve efectuar-se o seguinte cálculo:  em 
que n = número de anos; t = taxa crescimento anual; T = taxa de crescimento em n anos. 

1)( )/))1((( −= + nTLnet

A-II. 2 Optimização da Capacidade Instalada em Parques Eólicos 



Anexo II 
 

O contributo das energias renováveis na produção de energia primária ronda os 13,2% ou 
1460 Mtep. Por definição da AIE, fontes de energias renováveis englobam combustíveis 
renováveis e desperdícios (CRW) (biomassa, carvão vegetal, resíduos sólidos urbanos para 
produção de energia, gás proveniente de biomassa), hídrica, solar, eólica e energia das 
ondas.  
 
Devido ao seu uso não comercial nos países não desenvolvidosa, a biomassa é de longe a 
fonte renovável com maior representatividade, cerca de 10% da TPES mundial ou 76% do 
total fornecido pelas renováveis. A segunda maior é a energia hidráulica com 2,2% da 
TPES mundial e a terceira a geotérmica mas com uma participação inferior a 0,4%. As 
restantes fontes renováveis, (solar, eólica e ondas) apresentam uma participação marginal, 
inferior a 0,1% da TPES. 
 

 
Fonte: IEA – Key World Energy Statistics, 2006 

Figura 1 - Participação das fontes de energia na produção total de energia primária - 1973/2004 

 
O decréscimo da participação do petróleo no fornecimento de energia primária foi 
essencialmente compensado pelo contributo do nuclear, com um aumento relativamente às 
outras fontes de energia de 5,6%, e do gás natural, com um acréscimo de 4,9%. Em termos 

                                                 
a AIE (2006). José Goldemberg, Development and Energy, in Adrian J. Bradbrook & Richerd L. Ottinger 
(eds.) (2003). Energy Law and Sustainable Development, IUCN, Cambridge. 
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absolutos, esta variação de representatividade destas duas fontes de energia primária 
significa um crescimento da produção na ordem dos 180% entre 1973 e 2004. 
 
Analisando no mesmo período temporal a evolução do consumo total de energia, resumido 
na figura  2, em 1972, representava 5607 Mtep e, em 2004, ascendia a 7644 Mtep: por 
outras palavras, um incremento total de 56,0% a um ritmo de 1,4% de crescimento médio 
anual. A repartição das energias permanece sensivelmente estável, constatando-se um 
decréscimo do carvão, em contrapartida da energia eléctrica. 
 

 
Fonte: IEA– Key World Energy Statistics, 2006 

Figura 2 - Participação das fontes de energia no total do consumo final - 1973/2004 

 
Numa óptica de selecção de medidas mais eficientes, devem concentrar-se esforços em 
factores que tenham uma participação mais representativa em valores absolutos, ou seja, 
como inicialmente referido, no petróleo.  
 
Aprofundando e numa análise mais atenta, constata-se que existe uma quebra entre o 
fornecimento e o consumo de energia primária na ordem dos 30,9% (3400 Mtep), 
traduzindo, portanto, uma elevada ineficiência nos processos de transformação e 
manuseamento da energia primária. Esta baixa performance deve-se essencialmente à 
baixa eficiência das centrais que utilizam o carvão, o petróleo e o gás como base para a 
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produção de electricidade. Considerando os países membros da OCDE, a quebra deste 
rendimento situa-se num valor muito próximo deste rácio de ineficiência (30,5%). 
 
Analisando ainda as estatísticas da AIE, no ano 2004, 26% do consumo energético 
derivava do sector dos transportes (1974 Mtep), sendo que 94% dependia do petróleo, o 
que equivale a que cerca de 24,4% do petróleo consumido seja absorvido no sector dos 
transportes (1864 Mtep). Os sectores residencial, comercial, serviços e agricultura 
absorvem 38% (2932 Mtep), dos quais 2019 Mtep (26% da energia total consumida) 
correspondem ao sector residencial/doméstico. Por fim, o sector industrial representa uma 
quota de 27% (2058 Mtep) do consumo energético.  
 
Ademais, veja-se que a eficiência dos tradicionais motores de combustão poderá rondar na 
melhor das hipóteses os 40%a e no sector residencial espera-se uma perda de 49b% 
representando uma perda global de 27% (2100 Mtep) da energia total consumida.  
 
Neste simples cálculo, mas rápido e eloquente, numa aproximação da grandeza de valores 
em causa, identifica-se que pelo menos 50% da energia TPES, ou seja, 5500 Mtep perdem-
se anualmente em processos de transformação e de utilização final da energia, sendo os 
processos de obtenção de electricidade a partir dos combustíveis fósseis o maior 
responsável pela ineficiência, seguindo-se o sector dos transportes, também justificado pela 
ineficiência dos motores de combustão, e sensivelmente em simultâneo a utilização 
energética menos ecológica no sector doméstico. Segundo Richard L. Ottinger e Fred 
Zalcman, [2003]c, 71% da TEPS é desperdiçada, o que atribui aos resultados aqui 
encontrados uma margem de segurança folgada, derivada de uma eficiência dificilmente 
alcançável. 
 

                                                 
a Valor máximo da eficiência esperada considerando um Ciclo de Carnot entre as temperaturas de combustão 
adiabática da gasolina (2300K) e a temperatura de trabalho admissível para o aço (925K) é de 59%. A maior 
eficiência alcançada até ao momento foi 52%, num motor diesel marítimo de 90.000 HP. O rendimento real 
das máquinas Otto é um pouco inferior ao das máquinas Diesel, situando-se entre 22% a 30% para as 
primeiras e entre 30% a 38% para as segundas.  
b  Baseado no potencial de economias de energia elaborado pela DGGE, mediante a passagem de 
comportamento típico de uma “Família standard” para comportamentos designados de “Família ecológica”, 
assumindo uma postura racional e eficiente na utilização da energia. 
c Richard L. Ottinger e Fred Zalcman, Legal Measures to Promote Renewable and Energy Efficiency 
Resources, in Adrian Bradbrook & Richard L. Ottinger, 2003. 
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Evolução da produção e dos consumos nacionais 
 
A nível nacional, no que concerne o fornecimento de energia projectado até 2010, 
esquematizado na figura 3, observam-se alguns ajustes face ao panorama mundial. Na 
repartição das energias, o petróleo representava, em 1973, 76% da energia primária 
fornecida, constatando-se a tendência seguida ao nível mundial de redução da sua 
participação no balanço graças à aposta no gás natural, na década de 90, e da expansão das 
centrais a carvão durante a década de 80. Daqui resulta uma participação de 62,1%, em 
2002, o que, mesmo assim, representa uma contribuição superior à média mundial (34,3% 
em 2004) e à média dos países da OCDE (40,7% em 2004). 
 
Saliente-se ainda ao nível do fornecimento que, em 2004, cerca de 85% da energia 
fornecida em Portugal era importada. Por outro lado, observou-se um crescimento no 
fornecimento de 271% no período 1973-2004, retratando um crescimento médio anual de 
4,3%. Do lado do consumo, constatou-se uma evolução média anual de 4%, bastante 
superior em ambos os casos ao verificado a nível mundial (2% para a produção e 2,1% 
para a evolução do consumo, enquanto que nos países da OCDE esta evolução foi de 1,2% 
e 1,0% respectivamente). 
 

 
Fonte: OECD/IEA – Energy Policies of IEA Countries – Portugal, 2004 Review 

Figura 3 - Total de energia primária fornecida em Portugal 1973/2010 
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Fonte: OECD/IEA – Energy Policies of IEA Countries – Portugal, 2004 Review 

Figura 4 - Total de energia consumida em Portugal 1973/2010 

 
A produção de energia primária em 2004 foi de 3,8 Mtep, ascendendo a uma participação 
de 14,7% do TPES. A principal fonte de energia produzida incide sobre os combustíveis 
renováveis (74% em CRW - Combustible Renewables & Waste - em 2004, ou 2,8Mtep), 
seguido pela energia hídrica e dos pequenos contributos da energia geotérmica, eólica e 
solar na produção de energia eléctrica. 
 
Em 2002, segundo dados da Direcção-Geral de Geologia e Energia (DGGE), Portugal 
gastou cerca de €2 mil milhões em energia. Aos preços actuais do petróleo e restantes 
combustíveis, o total pode chegar este ano aos €6 mil milhões. Sem nenhum tipo de 
insinuação, a diferença do que se irá pagar seria suficiente para construir uma central 
nuclear em Portugal com uma capacidade próxima de 1 GW! 
 
Por cada 10 USD de aumento do barril do petróleo, Portugal paga mais 1000 milhões de 
USD. Mais, face à elevada representatividade do petróleo, estudos da AIE revelam que um 
aumento de 10 USD por barril provoca uma retracção no produto dos países membros de 
0,5%. Ou seja, o crescimento do produto interno bruto (PIB) português é em boa parte 
“comido” só por acção do factor energético. Mas, segundo o mesmo estudo, não é só o PIB 
que é afectado, já que no desemprego o impacto é idêntico (mais 0,5% por cada avanço de 
10 USD no preço do barril de crude)a. 

                                                 
a Banco de Portugal, Boletim Económico, Dez. 2004 
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Com os stocks de combustíveis fósseis, segundo alguns estudos, perto da exaustão e com a 
procura a avançar para níveis recorde, os especialistas não acreditam numa inversão da 
tendência de preços nos próximos tempos, com os consequentes impactos negativos ao 
nível do crescimento económico, da inflação e do desemprego. 
 
Ao nível da eficiência na transformação, a situação nacional está mais bem posicionada, 
apresentado quebras de 19,6% (5,2 Mtep) em 2004, entre a energia fornecida e a 
consumida, em certa parte explicada pelos elevados recursos de energia hídrica para 
obtenção de electricidade, bem com a modernização das centrais de co-geração para ciclo 
combinado. 
 
Caracterizando a forma como a energia é consumida em Portugal em 2004, dos cerca de 
21,3 Mtep, 34,9% estavam afectos ao sector dos transportes, 27% à indústria e cerca 15,1% 
ao sector residencial. 
 
Efectuando o mesmo raciocínio no cálculo da eficiência, no sector dos transportes e ao 
nível residencial, os desperdícios rondam os 4,5 Mtep e os 1,6 Mtep respectivamente que 
acrescidos às ineficiências na transformação totalizam uma quebra de 11,3 Mtep. Ou seja, 
43% da energia TPES em Portugal é menos bem utilizada nestes processos. 
 
Analisando a tabela 1 referente à intensidade energética (tep/capita), indicador associado 
ao nível de qualidade de vida, e tep/PIB, indicador relacionado com a eficiência dos meios 
produtivos, não nos é possível constatar a apregoada facilidade na obtenção de grandes 
ganhos de eficiência. 
 
A observação dos valores indicados na tabela 1, apresentam para Portugal, um consumo 
per capita significativamente inferior à média dos países desenvolvidos, enquanto que para 
os rácios de energia por unidade de PIB, os valores assemelham-se à média dos países 
industrializados mas isto porque o PIB per capita é bastante inferior.  
 
Ou seja, espera-se que em termos nacionais exista uma melhoria da qualidade de vida, pelo 
que a intensidade energética deverá aumentar e não reduzir. Espera-se também que sejam 
criadas condições para aumentar o PIB, representando, em termos absolutos um aumento 
da energia consumida. Se for considerado que se caminha para a criação de uma economia 
mais eficiente, com indicadores como os verificados na Alemanha, o consumo por unidade 
de PIB tenderá a decrescer, contabilizando-se então uma estagnação na evolução dos 
consumos neste sector. 
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Tabela 1 – Intensidade energética (referente ao ano 2004) 

País 
Produção 

Energia 
(MTep) 

Importação
(Mtep) 

TPES 
(Mtep) 

TPES/capita 
(Mtep) 

TPES/PIB(*)

(tep) 

Mundial 11.213 -- 11.223 1,77 0,32 

OCDE 3.859 1.742 5.508 4,73 0,20 

África 1.027 -435 586 0,67 0,86 

EUA 2.326 715 2.326 7,91 0,22 

Alemanha 136 216 348 4,22 0,18 

Portugal 4 23 27 2,52 0,24 

Espanha 33 116 142 3,33 0,22 

Holanda 68 30 82 5,05 0,21 

Finlândia 16 21 38 7,29 0,29 

Fonte: IEA– Key World Energy Statistics, 2006 - 
(*)

 Expresso em milhares de USD cotado em1995 

 
Nos últimos anos pode-se considerar que certo modo o consumo final está a estagnar 
aumentando apenas 6,8% de 2000 a 2005 em certa parte justificado pelo elevado preço do 
petróleo e também pelo abrandamento económico desde 1999, contudo o fornecimento de 
energia primária aumentou praticamente o dobro (13,2%) suportado essencialmente pelas 
importações. 
 
Ao nível da energia eléctrica o consumo subiu 21% no período 2000-2005 enquanto que a 
produção apenas aumentou 6,9% tendo de se aumentar as importações também deste tipo 
de energia, representando um valor de 15%, o valor mais elevado de sempre. De referir que 
a importação de electricidade aumentou 700% neste período. 
 
O gráfico seguinte apresenta a evolução da produção de energia eléctrica tendo por base a 
energia eólica e é comparada com a evolução da importação, constatando-se nitidamente o 
desfasamento entre as duas evoluções e da insuficiência da eólica para suprir o aumento 
das importações de energia eléctrica, indo de encontro ao que se pretende demonstrar neste 
anexo. 
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Evolução Produção e Importação de Energia Eléctrica
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Fonte DGGE (2007) 

Figura 5 – Evolução da produção de energia eléctrica (eólica) e importação 

 

As energias renováveis 
 
As energias renováveis essenciais num projecto de redução da dependência dos 
combustíveis fósseis, apresentam um elevado potencial de crescimento baseado na sua 
teórica inesgotabilidade. Mais eficientes no seu processo de transformação para energia 
eléctrica em relação aos processos das centrais eléctricas baseadas em gás, petróleo e 
carvão e de ciclo combinado (na melhor das hipóteses, 1tep consumido poderá gerar 0,55 
tep em electricidade), oferecem ainda a possibilidade de mitigação dos efeitos dos GEE. 
 
Partindo da situação do ano 2004 e da respectiva distribuição das fontes de fornecimento 
da energia primária total (TPES), a figura  6 apresenta, de forma discriminada, as 
principais categorias de renováveis. Estas contribuíam com 13,1% do fornecimento global 
de energia primária, sendo os combustíveis renováveis e desperdícios (CRW) (dos quais 
97% se reconduzem à biomassa) 79,4% do total, seguido pela hídrica (16,7%). 
 

A-II. 10 Optimização da Capacidade Instalada em Parques Eólicos 



Anexo II 
 

 

Figura 6 - Distribuição da energia total primária fornecida - 2004 

 
Conceptualmente podem definir-se três tipos de tecnologias [Renewables in Global Energy 
Supply] para as energias renováveis no último século. A primeira geração tecnológica 
emergiu da revolução industrial no final do século XIX e inclui a energia hidráulica, a 
combustão de biomassa e a energia geotérmica e térmica ainda populares. 
 
A segunda geração tecnológica inclui o aquecimento solar e arrefecimento, a energia 
eólica, formas modernas de bio-energia e a energia fotovoltaica. Estas são as tecnologias 
que estão actualmente a penetrar o mercado como resultado dos investimentos em I&D 
decorridos desde a década de 80.  
 
A terceira geração tecnológica, ainda em desenvolvimento, abarca a energia de 
concentração solar, energia dos oceanos, melhoria dos sistemas de geotermia (hot-dry rock 
geothermal power) e sistemas integrados de bio-energia, bio-refinação, gaseificação de 
biomassa e mesmo nanotecnologia. 
 
As primeiras revelam-se mais competitivas em locais dotados de recursos abundantes e o 
seu futuro recai na exploração do potencial remanescente, em particular nos países em vias 
de desenvolvimento com os desafios acrescidos relacionados com a aceitação ambiental e 
social. 
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No que respeita à segunda geração, o seu crescimento apoiou-se tanto em financiamentos 
em I&D como um interesse do próprio mercado incentivado pela redução dos custos de 
“aprendizagem”. Estes traduzem-se em melhorias dos produtos e nos processos de 
fabricação seguindo o rácio de aprendizagem normal no ciclo de desenvolvimento e de 
vida de um produto, diminuindo à medida que a capacidade instalada vai aumentando 
(ganhos de escala). 
 
O mercado mostra-se receptivo a este tipo de tecnologia, muito embora apenas num 
número restrito de países. O desafio passa por alargar a dimensão geográfica de 
desenvolvimento de modo a assegurar a continuidade deste rápido crescimento a nível 
mundial, visto que o efeito da redução dos custos tecnológicos surte efeitos não apenas nos 
países com maior capacidade instalada, mas na redução generalizada dos custos e na 
melhoria da performance global. 
 
A terceira geração tecnológica ainda incipiente não se assume, por enquanto, como 
comercialmente atractiva. Perspectiva-se, todavia, que num horizonte temporal 
relativamente curto venha a apresentar um potencial comparável ao de outras tecnologias 
de energia renovável, dependendo dos compromissos de financiamento e de fundos 
angariados para I&D, revelando-se o empenho do sector público determinante. 
 
O fornecimento baseado em energias renováveis apresenta uma taxa crescimento de 2,3% 
nos últimos 33 anos, marginalmente superior ao crescimento de 2,2% da TPES, 
constatando-se ainda que a categoria classificada como “outros” (que inclui geotérmica, 
solar, eólica e oceanos) regista um aumento de 8,2%. Devido a uma base muito pequena 
em 1971 e ao recente impulsionar no seu desenvolvimento, a energia eólica detém o maior 
crescimento (48%) seguido pelo solar (28%). 
 
Ao nível nacional, a nova política energéticaa, na esteira da já mencionada Resolução do 
Conselho de Ministros nº. 169/2005 e do Programa do XVII Governo, passa, para além da 
liberalização e consolidação do mercado energético, pela eficiência e pelo apoio às ER, 
assumindo a energia eólica (sem nunca, no entanto, se referir a produção offshore), ao lado 
da hídrica, um papel determinante face ao grau de maturidade da tecnologia e dos custos 
envolvidos.  
 

                                                 
a Para os dados relativos à energia em Portugal e, em particular, à parte das FER, ver por todos DGGE 
www.dgge.pt ; Ministério da Economia e da Inovação (2007); IEA (2006). Standard Review of Portugal 
http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2006/SR_Portugal.pdf ; Comunicações da Comissão [COM (2006) 
849 final SEC(2007)12] e [COM (2004) 366 final]. 
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Neste contexto, e face à aposta governamental no sector até como motor de 
desenvolvimento, Portugal tem vindo a superar algumas expectativas no que concerne o 
mercado europeu de energia eólica, sendo já o quinto no ranking europeu, partilhando 
posição idêntica, a nível mundial, relativamente à construção de nova potência durante o 
último ano. Assim, em 2005, Portugal conheceu a maior taxa de crescimento europeia 
neste sector (95%), e em 2006 a segunda maior (56%)a com a instalação de 1000MW. 
 
Em Janeiro de 2007, de acordo com os dados da DGGEb, existiam 140 parques e 970 
aerogeradores em Portugal (sobretudo de pequena e média dimensãoc) com potências entre 
os 0,5 e os 108 MW, tendo 38 entrado em actividade entre Janeiro de 2006 e Janeiro de 
2007, o que representa um aumento de mais de 60% da potência instalada que se situa, 
agora, nos 1693 MWd e que constitui, para o ano de 2006, 14% da capacidade instalada do 
SEN, ou seja, quase o dobro de 2005. A produção da eólica, que se tem mantido acima das 
2120 horas equivalentes por MW com 41% da energia gerada em instalações com mais de 
2250 horas em 2006, ascendeu, nesse ano, a 5,8% no consumo total de electricidade contra 
os 3,8% do ano anterior e dos 1,8% de 2004e. 
 

 
Fonte MEI (2007) 

Figura 7 - Níveis de crescimento da energia eólica 

                                                 
a MEI (2007). 
b DGGE (2007). 
c REN (2007). e DGGE (2007). que refere que 55% da potência instalada provem de parques com 25 MW ou 
menos. 
d O Governo fala em 1637 MW. Cf. Ministério da Economia e da Inovação (2007). 
e REN (2007). 
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Este incremento deve-se ao aumento das metas para o sector determinadas na Estratégia 
Nacional para a Energia, bastante superiores aos 3750 MW em 2010, previstos na 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 63/2003. Assim, no período 2005/2006, foi 
lançado um concurso com duas fases até 1800 MW de capacidade instalada com a 
contrapartida da criação de um cluster industrial, tendo sido adjudicada a primeira fase do 
concurso com um total de 1.200 MW de potência (dos quais com 200 MW 
complementares de sobre-equipamento), €1750 milhões de investimento e ainda 1700 
postos de trabalho directos e 4500 indirectos. O concurso gerou ainda a criação de um 
fundo de €35 milhões para a inovação na área das energias renováveis. No segundo 
concurso, actualmente a decorrer, serão atribuídos mais de 500 MW com a promoção e a 
criação de clusters tecnológicos. 
 
Por outro lado, em Janeiro deste ano, o Governoa veio informar da decisão de aumentar em 
1950 MW a meta de capacidade instalada, com um novo total de 5150 em 2010 (passando 
a eólica a representar 27,2% da capacidade instalada no parque electroprodutor) e de 5700 
MW em 2012 (esperando então que represente cerca de 15% do consumo bruto da 
electricidade), graças ao acréscimo em 600 MW por upgrade do equipamento e 200 MW a 
atribuir a pequenos promotores.  
 

 
Fonte MEI (2007) 

Figura 8 - Metas do sector eólico 

 

                                                 
a MEI (2007). 
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Por último, a facturação total do ano de 2006 representou cerca de €267 milhões, o que 
representa um aumento de mais de 70% relativamente a 2005. Quanto ao preço médio da 
electricidade entregue à rede varia ligeiramente ao longo do ano e nos últimos meses 
decresce devido à parcela ambiental, dependente do número de horas de funcionamento 
anual. Desta feita, em média a remuneração situou-se nos 92.8 €/MWh, 3% acima do valor 
de 2005a. 
 

 
Fonte REN (2007) 

Figura 9 - Remuneração da energia eólica 2005-2006 

 
Assumindo o alcance dos objectivos traçados até ao ano 2012, a produção anual de energia 
renovável deverá rondar os 13.000GWh, tendo em conta que os futuros parques eólicos 
terão a mesma performance dos actuais com uma média de funcionamento de 2400 horas 
equivalentes.  
 
Ou seja, o contributo da energia eólica para a redução da dependência energética é positivo 
contudo não será suficiente para compensar o efeito do crescimento do consumo anual de 
electricidade a uma taxa de 4% até 2012. Nesta óptica, todos os sistemas introduzidos com 
vista à utilização preferencial de electricidade apenas contribuirão para o aumento da 
factura energética. 
 
Assim se conclui que o investimento em FER não só se revela insuficiente para garantir a 
segurança energética como no futuro, se não houver uma maior eficiência produtiva, será 
necessário ponderar outras opções. 

                                                 
a REN (2007). 
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ENQUADRAMENTO JURÍDICO-POLÍTICO 
 
 
No âmbito do Acordo de Partilha de Responsabilidades da União Europeiaa, permitiu-se a 
Portugal um aumento das emissões em 27% face aos valores de 1990, correspondente a um 
tecto de emissão de 77,19 Mton CO2 equivalente, muito embora a Comissão venha 
alertando, com base em relatórios da Agência Europeia do Ambiente, para a possibilidade 
de abrir um processo de infracção contra o nosso país, devido ao expectável 
incumprimento dos objectivos contratados.  
 
Com efeito, segundo o relatório de 2005 da AEA, estima-se que Portugal, no período de 
cumprimento do Protocolo de Quioto, emita mais 42,2% de gases do que em 1990, 
admitindo, mesmo a Comissão, numa previsão mais pessimista, que este número possa 
subir até aos 52,1%. Já o Governo português aponta para os 39%, base aliás da negociação 
do PNALE II, no âmbito da Directiva CELE. Com efeito, no projecto submetido a 
Bruxelas, o Governo português assume um desvio face aos objectivos traçados, mesmo 
com a aplicação de medidas adicionais do PNAC 2006 (incluindo o reforço do programa 
da penetração das ER) com um défice de 3,72 Mton CO2e/ano que obriga o recurso ao 
Fundo Português de Carbonob. 
 
No âmbito das várias medidas que têm sido tomadas pelo Governo no último anoc, 
destaca-se, em sede deste trabalho, o anúncio do aumento de 39 para 45%d o consumo total 
de energia eléctrica com base em FER, para 2010. Este compromisso apresenta-se como 
muito ambicioso visto que os últimos relatórios da Comissão Europeiae apontam 
divergências significativas difíceis de escamotear quanto aos objectivos iniciais de 39%, 
classificando de mau o comportamento lusitano (necessidade reforço significativo das 

                                                 
a Decisão n.º 2002/358/CE, de 25 de Abril. 
b No projecto do PNALE II, contempla-se a aquisição, pelo Fundo, de 5,80 Mton CO2e/ano, dos quais 3,70 
Mton CO2e/ano para colmatar o défice e 2,10 Mton CO2e/ano de reserva. 
c Por exemplo, a revisão do imposto automóvel no Orçamento de Estado de 2006, em que 10% passou a 
depender das emissões de GEE (o PNAC estabelece um objectivo de 60% do IA em função do CO2); os 
Decretos-Leis n.º 78/2006, 79/2006 e 80/2006 relativos à eficiência energética em edifícios; o Decreto-Lei n.º 
62/2006 de 21 de Março relativo aos biocombustíveis; Decreto-Lei n.º 108/2007, de 12 de Abril que 
estabelece uma taxa ambiental sobre as lâmpadas de baixa eficiência energética. 
d Discurso do Primeiro-ministro na Assembleia da República a 24 de Janeiro 2007 e MEI (2007). 
e Comunicação da Comissão de 10 de Janeiro de 2007: “Acção de seguimento do Livro Verde: Relatório 
relativo ao Progresso da Electricidade a partir de Fontes Renováveis” [COM (2006) 849 final 
SEC(2007)12] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0849en01.pdf ; Comunicação 
da Comissão de 26 Maio de 2004, intitulada: “A parte das Energias Renováveis na UE – Relatório da 
Comissão conforme o artigo 3.º da Directiva n.º 2001/77/CE – Avaliação das Incidências dos Instrumentos 
Legislativos e de outras Políticas Comunitárias para o Aumento da parte das ER na EU e outras Propostas 
de Acções Concretas” [COM (2004) 366 final]  
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/country_profiles/com_2004_366_en.pdf
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medidas para atingir a meta fixada), apesar do anúncio do aumento da capacidade hídricaa, 
da recente aposta na energia das ondasb e do lançamento de concursos para a eólica (que 
representa já 6% da electricidade consumida no nosso país)c. 
 
Parte do problema pode ser explicado pelo aumento da procura de energia (com a 
consequente ineficiência energética) e pelo facto de a hidroelectricidade ter um peso muito 
importante no mix de renováveis, fazendo-o variar muito consoante os anos de chuva e de 
seca. Contudo, mesmo com a hidraulicidade corrigida, de acordo com o relatório de 2007, 
Portugal apenas satisfaz 28,8%d do consumo de electricidade com base em ER, portanto 
10,2% abaixo do seu primeiro objectivo, e agora 16,2% abaixo. Este resultado não pode, 
por isso, ser dissociado do nível de apoio conseguidoe e do enquadramento político-
jurídico, em particular na transposição, compreensão e aplicação das Directivas 
comunitárias, como a Directiva n.º 2001/77/CE.  
 
Os últimos sinais dados pelo XVII Governo português, na linha do seu programa e da 
Estratégia Nacional para a Energia, indiciam um forte investimento nas ER, em particular 
na energia eólica, cujas metas foram aumentadas como acima mencionámos.  
 
Note-se que para viabilizar o alcance da meta dos 45% é fundamental a aposta na eólica já 
que a hídrica encontra dificuldades a nível comunitário e a maioria das outras tecnologias 
ainda incipientes apresentam custos muito elevados. Urge, portanto, que toda a potência 
que está por atribuir seja licenciada e não haja entraves ambientais à sua construção. 
Muitos dos obstáculos ligados a esta actividade em especial encontram-se equacionados na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 169/2005 que enumera medidas a adoptar. Assim, 
como dificuldades da eólica, saliente-se: 
 

• o apoio à gestão, previsão, controlo e despacho; 
• a demora nas autorizações, nomeadamente devido a aspectos 

administrativos e ao impacto ambiental; 
                                                 
a Reforço em Alqueva, Bemposta e Picota e desenvolvimento do projecto no Baixo Sabor, embora esteja 
condicionado, por questões ambientais, pela apreciação comunitária. 
b Portaria n.º 1357/2003 de 13 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 339-C/2001 de 29 de Dezembro. 
c REN (2007). A Energia Eólica em Portugal. 
http://www.ren.pt/content/346FA354060A43639023E3BFA2BF00B7.PDF  
d No ano de 2005 de acordo com a Comissão Europeia, Commission Staff Working Document. EU Energy 
Policy Data {SEC (2007) 12} e [COM (2006) 849 final {SEC (2007) 12}. Note-se que este valor não 
coincide com os 38% apresentados pela DGGE (2007) para o mesmo período, o que poderá resultar de uma 
interpretação diferente da correcção com base na hidraulicidade, considerando o Governo português que se 
deve calcular a partir da hidraulicidade do ano base relativamente ao qual foi definida a meta (1997), na linha 
das declarações anexas à Directiva nº. 2001/77/CE e à posição nacional assumida durante a discussão da 
Directiva. 
e Comunicação da Comissão de 7 de Dezembro de 2005 “Apoio à Electricidade a Partir das Energias 
Renováveis” [COM (2005) 627]. 
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• a desadequação do sistema fiscal ao desenvolvimento sustentável e às 
externalidades positivas associadas às ER, e à eólica em particular; 

• as questões técnicas, quer ao nível dos componentes, quer ao nível dos 
sistemas, devido à dispersão dos centros electroprodutores, à intermitência 
da produção e à especificidade dos sistemas de conversão eléctrica (vejam-
se os problemas de interligação e de capacidade e gestão da rede).  

 
São medidas a adoptar: 
 

• a intensificação do aproveitamento da energia eólica;  
• a clarificação e a agilização dos mecanismos administrativos de 

licenciamento, nomeadamente aqueles que se situam no interface entre a 
economia e o ambiente, eliminando todos os obstáculos burocráticos 
desnecessários e correspondentes custos;  

• a elaboração de um código de procedimentos de operação da produção em 
regime especial;  

• o enquadramento legislativo dos certificados verdes e a criação de uma 
plataforma para a sua negociação;  

• a avaliação dos critérios de remuneração da electricidade produzida, tendo 
em conta as especificidades tecnológicas e critérios ambientais; 

• a reforma da tributação da energia (veja-se a taxa de carbono); 
• a concepção de um sistema de incentivos que atenda às exterioridades e 

hierarquize as diversas fontes renováveis de energia; 
• a criação de instrumentos que permitam aos centros de I&D nacionais uma 

participação mais intensa e oportuna no esforço de maximização de 
penetração das energias renováveis;  

• a atribuição a uma instituição da esfera do Ministério da Economia e da 
Inovação das funções de prospectiva e inovação. 

 
Cabe agora, atender ao enquadramento jurídico português para verificar como se 
equacionam estas questões, sabendo que a energia eólica serve sobretudo para a produção 
de electricidade, o que implica uma abordagem do regime jurídico da energia eléctrica, em 
especial da actividade de produçãoa.  
 
O Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro, acompanhado do Decreto-Lei n.º 172/2006, 
de 23 de Agosto, veio reestruturar profundamente o sector eléctrico, concretizando, no 
plano normativo, a orientação estratégica nacional para a energia com a transposição para a 

                                                 
a Rute Saraiva (2006). 

Optimização da Capacidade Instalada em Parques Eólicos  A III - 3 



Anexo III 

ordem jurídica interna da Directiva n.º 2003/54/CEa, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Junho, que estabelece novas regras para o mercado interno de 
electricidade, no sentido do reforço da liberalização e promoção da concorrência dos 
mercados energéticosb.  
 
Da sua redacção decorre, em particular do artigo 2.º n.º 3, um sistema eléctrico uno e 
integrado, desaparecendo a anteriorc distinção entre SEP (Sistema Eléctrico Público)d e 
SEI (Sistema Eléctrico Independente)e (e, consequentemente, entre licenças vinculadasf e 
não vinculadasg), e dentro deste entre SENV (Sistema Eléctrico Não Vinculado) h e PRE 
(Produtores em Regime Especial)i, numa lógica de reforço de um mercado livre e 
concorrencial, com igualdade de oportunidades de acesso.  
 
Agora, passam a existir a produção em regime ordinário (PRO) e em regime especialj, 
incluindo esta as ER, nos termos do Decreto-Lei n.º 189/88k que agora deverá ser 

                                                 
a A Directiva n.º 2003/54/CE decorre do apelo do Conselho Europeu de Lisboa, propondo um conjunto de 
medidas no sentido da abertura total do mercado da electricidade e da protecção dos direitos dos 
consumidores, num contexto de coesão económica e social. A Directiva já foi derrogada pela Decisão n.º 
2004/920/CE da Comissão, de 2 de Dezembro, em relação ao arquipélago dos Açores e alterada pela 
Directiva n.º 2004/85/CE, de 28 de Junho, quanto à Estónia. 
b Veja-se o n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/2006. 
c Quanto ao quadro legislativo anterior no que concerne a electricidade, atente-se em especial ao pacote 
legislativo de 95 (Decretos-Leis n.º 182 a 186/95, de 27 de Julho), posteriormente alterado pelos Decretos-
Leis n.º 56/97, de 14 de Fevereiro, 24/99, de 28 de Janeiro, 198/2000, de 24 de Agosto, 69/2002, de 25 de 
Março e 85/2002, de 6 de Abril. Note-se que as referências aqui feitas aos diplomas de 1995, incluem as 
alterações, salvo indicação em contrário. 
d Regulado, quanto à produção de electricidade, nos Decretos-Leis n.º 182/95 e 183/95 em conjunto com o 
SENV. 
e Este funcionaria sem obrigações de serviço público e numa lógica de mercado. Cf., por exemplo, o 
preâmbulo e os artigos 43.º e 44.º do Decreto-Lei n.º 182/95.  
f Artigos 54.º nº 1 alínea a) do Decreto-Lei n.º 182/95 e 4.º alínea d) do Decreto-Lei n.º 182/95. Uma licença 
vinculada de produção era a licença mediante a qual o seu titular se comprometia, através de um contrato de 
vinculação, a alimentar, em exclusivo, o SEP dentro das regras de funcionamento daquele Sistema. 
g A licença não vinculada de produção, de acordo com a definição do artigo 4.º alínea e) do Decreto-Lei n.º 
182/95, traduzia-se na licença mediante a qual o seu titular não assumia o compromisso de alimentar em 
exclusivo o SEP, produzindo para a satisfação de necessidades próprias ou de terceiros, através de contratos 
comerciais não regulados. 
h Regulado, quanto à produção de electricidade, nos Decretos-Leis n.º 182/95 e 183/95, juntamente com o 
SEP. 
i Artigo 3.º n.º 1 alíneas b) c) e d) do Decreto-Lei  n.º 182/95. Em nosso entender, parece decorrer da ratio 
subjacente à legislação de 1995 referente à produção de electricidade, uma política de apoio e de preferência 
dentro do SEI em relação aos PRE. Veja-se, por exemplo, o artigo 6.º n.º 2 alínea b) e n.º 4 do Decreto-Lei 
n.º 312/2001, de 10 de Dezembro ou o tarifário definido no Anexo II do Decreto-Lei n.º 189/88, de 27 de 
Maio. No que respeita à discriminação positiva da produção de energia eléctrica de FER, veja-se também as 
Directivas n.º 2003/54/CE e 2001/77/CE e a já revogada Directiva n.º 96/92/CE. Atente-se, ainda, aos Livros 
Branco e Verde e à Comunicação a Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu COM (2004) 366 final.  
j Artigos 16.º a 18.º do Decreto-Lei n.º 29/2006.  
k As referências feitas ao Decreto-Lei n.º 189/88 ao longo deste trabalho, entendem-se, salvo indicação em 
contrário, à sua redacção de acordo com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.º 313/95, de 24 de 
Novembro, 56/97, de 14 de Fevereiro, 168/99, de 18 de Maio, 312/2001, de 10 de Dezembro, 339-C/2001, de 
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reinterpretado à luz do Decreto-Lei n.º 29/2006, designadamente em matéria de direito dos 
consumidores e de relacionamento comercial. Com efeito, no enquadramento anterior, a 
produção de electricidade a partir de ER, e em particular da energia eólica, devido à 
dicotomia estrutural existente entre licença vinculada e não vinculada, encontrava-se numa 
estranha posição entre a lógica centralizadora do SEP e descentralizadora do SENV, ou por 
outras palavras, entre a lógica de serviço público e a lógica de mercado, uma vez que, 
integrando o SEI, vendiam (e vendem ainda) toda a sua produção à rede. 
 
Saliente-se, aliás, que o crescimento do sector eólico em Portugal tem sido assegurado pela 
obrigatoriedade de compra pela rede (antes de 2006, pelo SEP, hoje substituído RESP e 
pelo comercializador de último recursoa) de toda a electricidade produzida pelos parques 
durante o prazo de vigência da licença e entregue à rede pública até à potência máxima 
licenciada e por condições tarifárias que sustentam, para projectos típicos, taxas de 
rentabilidade superiores ao custo de capital estimado em volta dos 9%b.  
 
Quanto ao gozo de uma obrigação de compra e de um direito de venda à rede por parte dos 
PREc, atente-se aos artigos 20.º n.º 1 e 49.º n.º 2 alínea a) do Decreto-Lei n.º 29/2006, 19º 
n.º 1 do Decreto-Lei n.º 189/88 e 4.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 312/2001 e ao clausulado do 
contrato tipo de fornecimento de energia eléctrica a celebrar entre o produtor independente 
e a rede pública anexado à Portaria n.º 416/90 e previsto no artigo 17.º n.º 2 do Decreto-Lei 
n.º 189/88d. Saliente-se que obrigação de comprar e direito de vender diferem de obrigação 
de vender e direito de comprare. Acrescente-se ainda que decorre, em especial, do Anexo I 
do Decreto-Lei n.º 189/88 (veja-se, o artigo 8.º) que o centro electroprodutor só pode 
entregar no ponto de interligação a potência de energia licenciada pela DGGE e, portanto, 
apenas quanto a esta haverá obrigação de compra. Assim, se houver excesso de produção, 
a rede interrompe a entrega. Ao contrário, se houver problemas na rede em absorver, por 
exemplo devido a avaria ou saturação, energia produzida, deve aquela, salvo nos casos 
previstos legalmente, suportar os respectivos custos. 
 
Refira-se, ainda, que esta relação de exclusividade na compra de electricidade a partir de 
FER se traduz, no enquadramento legal, num afastamento dos PRE do mercado 

                                                                                                                                                    
29 de Dezembro e 33-A/2005, de 16 de Fevereiro e pela Declaração de Rectificação n.º 29/2005, de 11 de 
Abril. 
a Artigos 20.º n.º 1 e 49.º n.º 2 alínea a) do Decreto-Lei n.º 29/2006. 
b BCG (2004). Mínimo de rentabilidade de 9,4% no caso de parques de apenas 2000 horas de vento 
equivalentes e potencial de 13,3% em parques com 3000 horas de vento equivalente. 
c Sobre as discrepâncias legislativas, ver Rute Saraiva (2006). 
d No que respeita o artigo 17.º n.º 2, note-se, com estranheza, o facto de se remeter, na versão republicada, 
para um artigo 10.º n.º 5 revogado em 1999 relativo ao ponto de interligação. 
e Rute Saraiva (2006). 
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liberalizado da energia, ao contrário da sua origem históricaa, numa lógica de 
proteccionismo e incentivo ao sectorb. Em nossa opinião esta obrigatoriedade e prioridade 
de compra deve ser mantida até à verdadeira consolidação do mercado de ER e da 
estabilização das tecnologias subjacentes, de forma a garantir a estabilidade e as 
expectativas do sector, em particular num contexto de alargamento do mercado da energia 
comunitário e ibérico, que deverá passar pela convergência das políticas nacionais 
regulatórias assente no desenvolvimento sustentável.  
 
Esta posição, que parece anti-concorrencial e potencialmente contrária ao Direito 
Comunitário da concorrência na lógica de um mercado interno é compreensível num 
contexto de ausência de um verdadeiro mercado de certificados verdes e de certificação de 
origem da electricidade, em especial quando, em termos mundiais e mesmo europeus, a 
indústria petrolífera e do carvão se encontra muito subsidiada pelos Estadosc, jogando de 
forma desleal contra novas tecnologias.  
 
Por outro lado, note-se que as energias renováveis funcionam como um bem de mérito, 
cujo consumo deve ser encorajado devido às elevadas externalidades positivas geradas que 
se prolongam para lá da mera produção imediata de energia (afinal, evitam a emissão de 
GEE que se mantêm na atmosfera por muitos anos) e cujos benefícios dificilmente seriam 
remunerados de outra forma. 
 
Aliás, e como acima se mencionou, a Europa tem-se assumido como líder na aposta pelas 
renováveis e exemplar no combate às alterações climáticas, apontando, essencialmente a 
soft law para uma compreensão ambientalmente correcta das normas referentes ao sector 
energéticod. Aliás, também o TJCE no seu acórdão PreussenElektra de 13 de Março de 
2001e, argumentou, todavia de forma discutível no âmbito dos auxílios de Estado, a favor 

                                                 
a Recorde-se que, historicamente, a figura do pequeno produtor, precursora da actual legislação relativa aos 
PRE, visava o auto-consumo (Base XXX da Lei n.º 2002 e artigo 140.º do Decreto-Lei n.º 43335), assim 
como a do auto-produtor, criada no Decreto-Lei n.º 20/81, de 28 de Janeiro, que podia igualmente vender à 
rede a sua produção. Destas duas figuras nasce a do produtor independente (Decreto-Lei n.º 21/82, de 28 de 
Julho com as alterações do Decreto-Lei n.º 149/86, de 18 de Junho).  
b A versão inicial do Decreto-Lei n.º 189/88 previa, em determinadas condições, no seu artigo 26.º, revogado 
pelo artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 168/99, o direito dos PRE à distribuição da energia eléctrica produzida, em 
rede própria e para consumo público. Esta possibilidade foi substituída pelo gozo de uma obrigação de 
compra, pela rede pública, da energia produzida, no intuito de aumentar a rentabilidade dos projectos de 
FER, incentivando-os. Note-se que o n.º 2 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 29/2006 não veio, em nossa 
opinião, recuperar, de forma clara, a liberdade de comercialização dos PRE. Cf. Rute Saraiva (2006) 651-
652, nota 88.  
c Em termos europeus, veja-se os casos francês, alemão e polaco. Cf. Richard L. Ottinger e Fred Zalcman, 
(2003). 92-93 e Recomendações Políticas para as Energias Renováveis, Bona, 2004. 
d Veja-se a própria generosidade das Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection, 
permitindo cerca de 60 esquemas de auxílios entre 2001 e 2004. 
e (Proc. C-379/98). Note-se que no caso português, atendendo à argumentação do Acórdão, poder-se-ia 
levantar a questão do carácter público do comprador. Contudo, de acordo com o Decreto-Lei n.º 29/2006, 
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da legalidade da obrigação de compra e a Comissão, na sua avaliação das medidas 
adoptadas para o incentivo das renováveisa, nunca atacou esta prática, inclusive no caso 
português, incluída implicitamente no chamado sistema de feed-in tariffs, muito embora 
reconheça, por vezes, limitações em termos de compatibilidade com o mercado interno e 
da degressividade desejada.  
 
Em rigor, o verdadeiro auxílio resultará mais da tarifa do que da obrigação de compra da 
totalidade da energia entregue à rede. No limite, se o preço pago for inferior ao preço de 
equilíbrio no mercado da energia dificilmente poderá ser considerado uma ajuda. Por outro 
lado, repita-se que a obrigação de compra não se transforma numa obrigação de vender, 
podendo o centro electroprodutor optar por vender a terceiros.  
 
A este propósito refira-se a importância da estabilidade remuneratória, através de garantias 
tarifárias, já previstas, aliás, no nosso ordenamento jurídico, no Decreto-Lei n.º 189/88b 
com a redacção do Decreto-Lei n.º 33-A/2005, que, em regra, no caso da eólica, se referem 
aos primeiros 33 GWh por MW instalado entregues à rede até ao limite máximo dos 
primeiros 15 anosc a contar desde o início do fornecimento à rede. Percebe-se, desta feita, 
que este incentivo leve os PRE a vender, na prática a totalidade da energia produzida à 
rede, mesmo a que serviria para auto-consumo. Com efeito, este modelo de remuneração 
extra-mercado tem potenciado o sector, devendo ser mantida, pelo menos, para a potência 
correspondente aos objectivos do Governo para 2010, se licenciada até essa data.  
 
Todavia, não podemos deixar aqui de pontuar alguns aspectos relativos às últimas 
alterações legislativas que nos parecem contraproducentes para o incentivo à PRE, em 
especial aos empreendimentos eólicos. 
 
Em primeiro lugar, o Decreto-Lei n.º 33-A/2005 revê a fórmula de cálculo da tarifa, 
alterando a base do Índice de Preços no Consumidor (IPC) com a mudança do ano de 
referência (Dezembro de 1998) para o mês anterior ao arranque do parque: reduz-se, desta 
                                                                                                                                                    
esta obrigação recai no comercializador de último recurso. Ora, o comercializador de último recurso poderá 
ser privado ou público (nada na presente legislação obriga à sua natureza pública) mas, por enquanto, nos 
termos do Direito transitório do artigo 73.º, a licença é atribuída à sociedade, juridicamente independente das 
sociedades que exerçam as demais actividades previstas no Decreto-Lei n.º 29/2006, a constituir pela EDP 
Distribuição – Energia, SA. Note-se que, do n.º 3, se retira a sua inexistência actual face à necessidade de 
legislação complementar. Por fim, resulta ainda do n.º 4 que às demais entidades concessionárias, ao abrigo 
do Decreto-Lei n.º 344-B/82, de 1 de Setembro, se atribui, de igual forma, a qualidade de comercializador de 
último recurso dentro da sua área de concessão, até ao termo desta. Saliente-se, que, todavia a EDP é uma 
empresa participada mas de capital maioritariamente privado (20,49% do capital é detido pela Parpública, 
4,97% pela CGD e 0,22% pela EDP). Rute Saraiva (2006). 652, nota 90. 
a Cf. Comunicação da Comissão [COM (2006) 849 final SEC(2007)12] e [COM (2005) 627]. 
b Cf. Anexo II do Decreto-Lei n.º 189/88. 
c Cf. Anexo II n.º 20 do Decreto-Lei n.º 189/88 na redacção do Decreto-Lei n.º 33-A/2005. Anteriormente, os 
preços eram apenas garantidos por 12 anos (144 meses). 
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feita, em cerca de 20%, a remuneração média da electricidade com base em FER. De mais 
de €92 desce para €74, o que naturalmente desincentiva o investimento. 
 
Em segundo lugar, de acordo com o Comunicado do Conselho de Ministros de 22 de 
Março deste ano, o novo diploma ainda não publicado apesar de prever ajustes nos 
critérios de remuneração de electricidade para energia hídrica, energia solar fotovoltaica, 
em especial de micro-geração, e energia solar termoeléctrica, a biomassa, o biogás e para 
tecnologias inovadoras como a energia das ondas (que se presume incentivadores), não se 
refere à eólica. Pelo contrário, o diploma estabelece a viabilização da instalação de sobre-
equipamento nos parques com licença ou em licenciamento, mediante contrapartida de 
modernização dos aerogeradores instalados e de desconto na tarifa. Ao contrário do 
comunicado, temos dúvidas sobre a bondade da medida já que, como em qualquer 
mercado, o preço é determinante para as decisões tomadas. Ora, a sua redução adicional 
leva à diminuição da oferta. 
 
Por fim, a introdução de mecanismos de mercado liberalizado nas tarifas e de certificados 
verdes (já previstos, em Portugal, com o Decreto-Lei n.º 33-A/2005 mas ainda sem um 
verdadeiro mercado) só deveria acontecer com a concretização dos objectivos definidos e 
de estabilização do mercado da energia eólica e do próprio mercado de certificados e do 
mercado interno da energia, atendendo, no entanto, às especificidades ambientais e 
sustentáveis das ER. Com efeito, apesar da maior rentabilidade destes títulos, o risco que 
lhes está associado, em particular a médio longo prazo, e os custos administrativos mais 
elevados relacionados com o próprio carácter incipiente do mercado podem gerar o 
afastamento dos investidores.a

 
Deve-se, portanto, minimizar a incertezab relativamente ao prazo de vigência da actual 
tarifa, que determinada por decreto-lei, pode sempre ser alvo de revisões legislativas. Para 
além do mais, entre o pedido de ligação à rede e a licença de estabelecimento decorrem em 
média dois anosc. Ora, como o tarifário só se encontra garantido com a licença, os parques 
em projecto têm uma perspectiva incerta do enquadramento tarifário e da sua rentabilidade, 
o que levanta dificuldades em termos de financiamento e de risco. Contudo, as disposições 
relativas ao prazo de construção dos parques visam, de certa forma, minimizar estes 
problemas. 
 

                                                 
a Comunicação da Comissão [COM (2006) 849 final SEC(2007)12] 
b Veja-se o insucesso da liberalização da tarifa na Dinamarca que obrigou ao consequente recuo por parte do 
governo. BCG (2004). e Rikke Munk Hansen (2003). 
c BCG (2004). Note-se, por exemplo, que dos 1533 MW que obtiveram financiamento do MAPE, apenas 489 
estão ligados. DGGE (2007). 

A III - 8 Optimização da Capacidade Instalada em Parques Eólicos 



Anexo III 
 

Dos problemas acima enunciados, resulta claro a questão das dificuldades com os 
processos de licenciamento que significam atrasos significativos nos projectos. 
 
De acordo com os artigos 1.º e 6.º do Anexo I do Decreto-Lei n.º 189/88, o parque eólico 
precisa de uma autorização para a sua instalação e de uma licença de exploração. Não se 
pense, contudo, que os procedimentos de licenciamentoa das centrais electroprodutoras que 
utilizem FER se reduzem à obtenção destas duas licenças. Apesar das imposições previstas 
no artigo 6.º da Directiva n.º 2001/77/CE em matéria de simplificação e celeridade dos 
procedimentos de licenciamento, a verdade é que, em Portugal, a burocratização impera (o 
que suscita, aliás, questões de incumprimento e tem afastado do nosso país investidores 
estrangeiros).  
 
Assim, para a instalação de um parque eólico é necessária, em determinadas condições 
como vimos, uma AIA nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2000 e o pedido de atribuição de 
um ponto de interligação à rede, de acordo com o Decreto-Lei n.º 312/2001.  
 
Por outro lado, a complexidade do procedimento resulta ainda da dispersão de 
competências nesta matéria que passa pelos Ministérios do Ambiente e Ordenamento do 
Território e da Economia e pelas autarquias locais onde se situam os projectos e demais 
organismos responsáveis pela concessão de apoios aos projectos (por exemplo a MAPE) e 
pela emissão de pareceres de entidades externas.  
 
Recorde-se que a implantação dos parques pressupõe a utilização de terrenos, o que levanta 
questões de direitos reais (direito de propriedade, de arrendamento, expropriações por 
utilidade pública, servidões) e eventualmente de utilização de bens do domínio público ou 
privado da administração central ou local (para a qual é necessário, respectivamente, uma 
licença e um contrato nos termos dos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 189/88) e de 
ordenamento do território (problemas com os PDM e com as áreas delimitadas como RAN, 
REN, Rede Natura ou PROF), já para não falar da utilização de baldios. 
 
O Conselho de Ministros aprovou em 22 de Março deste ano um Decreto-Lei ainda não 
publicado que, de acordo com o comunicado, cria condições de previsibilidade para os 
concursos de atribuição de potência e prevê um conjunto de medidas de simplificação e 
agilização administrativa do licenciamento dos centros electroprodutores a partir de 
energias renováveis e um limite temporal aplicável às prorrogações das centrais eólicas a 
construir, com vista a reduzir as assimetrias existentes entre o actual regime e o anterior.  

                                                 
a DGGE (2007). Em 2003 e 2004 registou-se um aumento significativo do licenciamento de parques (cerca 
de 800 MW/ano). Em 2005 e 2006 foram licenciados respectivamente 307 e 563 MW. Durante o primeiro 
semestre de 2007, a este ritmo, deve-se alcançar os 2000 MW de potência eólica no SEN. 
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Espera-se que estas soluções tornem o processo de licenciamento mais célere, eficiente e 
transparente, com a definição de prazos mais curtos e cumpríveis para as suas várias fases, 
com a responsabilização das entidades envolvidas, sobretudo no que se refere à obtenção 
da declaração de interesse público, da aprovação ambiental, da licença de exploração e do 
licenciamento das linhas. 
 
No que respeita estes últimos aspectos, note-se que se tem, sobretudo em matéria 
ambiental, procurado a agilizar processo através do conceito mais vago de interesse 
público. Com efeito, como acima referimos, no Despacho Conjunto n.º 51/2004, no seu n.º 
3 alínea a) é reconhecido, de forma imediata e obrigatória, para efeitos de integração na 
Rede Ecológica Nacional (dotada de um regime extremamente restritivo em termos de 
edificações), o interesse público da produção de electricidade a partir de FER para os 
projectos que obtenham uma Declaração de Impacto Ambiental (DIA) favorável ou 
condicionalmente favorável.  
 
Por outras palavras, reconhece-se aos parques eólicos um interesse público condicionado a 
uma DIA favorável e, teoricamente simplifica-se e acelera-se os procedimentos 
administrativos de licenciamento dos parques (teoricamente porque continua a seguir-se os 
mesmos passos – apenas tem contado que o processo não tem de apresentar todos os 
papéis). Por outro lado, vários Despachos Conjuntos têm vindo, casuística e 
sucessivamente (entenda-se por projecto), a reconhecer o interesse público da instalação de 
parques eólicos, o que mais uma vez reforça o seu carácter estratégico e fundamental para 
a economia portuguesaa.  
 
Não se pense, contudo, que a simplificação e aceleração dos procedimentos constantes dos 
Despachos Conjuntos n.º 51/2004 e 251/2004 e do Decreto-Lei n.º 69/2000 na sua 
redacção do Decreto-Lei n.º 197/2005 significam, na realidade, um sistema 
desburocratizado, simples e rápido, esperando-se que seja implementado um sistema de 
licença únicab. Todavia, a remissão do Decreto-Lei n.º 180/2006 para o Despacho 
Conjunto n.º 51/2004 vem permitir ultrapassar um dos principais problemas actuais no 
                                                 
a Veja-se, neste sentido, a título exemplificativo, os Despachos Conjuntos dos Ministérios da Economia e do 
Ambiente e do Ordenamento do Território n.º 32/2005 (Alvão – Rede Natura), 42/2005 (Malhadizes – REN), 
249/2005 (Serra da Freita 1 - REN), 254/2005 (Serra da Freita 2 – REN), 678/2005 (Coentral – Rede Natura), 
685/2005 (SAFRA – Rede Natura) e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 167/2004, de 21 de Outubro 
relativa à suspensão do PDM de Torres Vedras associada ao reconhecimento de interesse público de um 
parque eólico em RAN. 
b Sobre as ineficiências e complexidade do licenciamento dos centros electroprodutores que integram o PRE, 
ver Suzana Tavares da Silva (2002). Fontes de Energia Renovável: Quadro Normativo da Actividade de 
Produção, RevCEDOUA, n.º 9, 93-94, que propõe um sistema de licença única, já equacionada nos trabalhos 
preparatórios do Decreto-Lei n.º 189/88 e das suas alterações. Cf. também o artigo 6.º da Directiva n.º 
2001/77/CE. 
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licenciamento que se prende com a morosidade da aprovação dos projectos previstos para 
zonas sensíveis (facto cada vez mais frequente face às suas características de potencial 
eólico, esgotadas as localizações alternativas). 
 
Outro problema enfrentado pela eólica prende-se, como já vimos, com a adequação de um 
sistema de produção disperso (ainda mais se equacionarmos a produção offshore) com um 
sistema eléctrico centralizado que necessita de ser reforçado e alargado, o que deveria levar 
a uma consulta e apreciação pública do plano de investimentos da Rede Nacional de 
Transporte, sobretudo dos interessados como os promotores.  
 
Em especial, existe a questão do ramal de interligação que deve ser, de acordo com os n.º 3 
a 7 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 189/88, executado pelo PRE. Todavia ficará a fazer 
parte da rede receptora nos termos do artigo 3.º do Anexo I daquele mesmo diploma, 
mesmo sendo os custos por ele exclusivamente suportadosa, facto que obviamente cria 
desincentivo e tensões, nomeadamente quando a solução técnica é imposta pelo operador 
ao promotorb. Note-se que a Directiva n.º 2001/77/CE vem, no seu artigo 7.º, a propósito 
dos custos de interligação, procurar que estes não se traduzam em verdadeiras barreiras à 
entrada no mercado da electricidade de FER, estipulando mesmo, em determinados casos, 
a sua partilha ou assunção pelas redes de transporte ou distribuição, muito em especial se 
vierem a ser a ser usados por terceiros (coisa que a distribuição tende a esquecer).  
 
Esta obrigação não se encontra prevista na legislação portuguesa, havendo apenas, no 
Decreto-Lei n.º 312/2001 (que apesar de posterior àquela Directiva não lhe faz qualquer 
alusão), no seu artigo 6.º n.º 2 alínea b), uma referência aos custos de adaptação da rede de 
transporte. Por outro lado, o reconhecimento de prestação de serviço público pelos PRE, 
nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2006, abre as portas para processos mais céleres de 
expropriação por utilidade pública dos terrenos por onde passam as linhas a construir pelo 
promotor. 
 
Neste contexto parece muito bem vinda a recente determinação pelo Governo no Decreto-
Lei aprovado a 22 de Março no Conselho de Ministros de viabilização da instalação de 
sobre-equipamento (upgrade) nas centrais eólicas com licença ou em licenciamento de 600 
MWc, mediante contrapartida de modernização dos aerogeradores instalados e de desconto 
na tarifa.  
 

                                                 
a Artigo 4.º do Anexo I do Decreto-Lei n.º 189/88. 
b Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 189/88. 
c MEI (2007). 
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Esta medida é, não só uma via de desenvolvimento da energia eólica, mas também 
potencia o cumprimento das metas das FER definidas por Portugal pois, utilizando infra-
estruturas existentes, minimizam-se os impactes ambientais, os tempos de licenciamento e 
de construção e os custos, optimizando-se, assim, o investimento. Desta forma, aliás, na 
linha da alínea e) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 29/2006, promove-se a 
racionalidade de utilização de recursos renováveis e endógenos e a eficiência energética, o 
que vem ao encontro do objecto deste trabalho.  
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