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palavras-chave 
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resumo 
 

 

As energias renováveis desempenham um papel de relevância no combate 
aos combustíveis fósseis. O setor eólico offshore é um dos setores que mais 
tem crescido nos últimos anos e obtido interesse por parte de investidores e 
investigadores, apesar do processo ser mais complexo e os investimentos 
mais dispendiosos do que os onshore. Os clusters indústrias são vistos como 
uma aglomeração com vantagens competitivas e uma boa oportunidade para o 
crescimento do setor das energias renováveis. O presente trabalho propõe 
uma revisão de literatura do mercado da energia eólica offshore, como 
também de portos marítimos onde se realizam este tipo de atividades. O setor 
portuário nacional desempenha um papel de relevância no que se refere ao 
transporte de cargas e mercadorias, com diversas dimensões e peso, podendo 
auxiliar em todo o processo de obtenção de energia eólica offshore. Este 
estudo teve como objetivo primordial uma análise de benchmarking de vários 
clusters de energia eólica offshore na Europa, a fim de avaliar a viabilidade de 
um cluster de energia eólica offshore no Porto de Aveiro. 
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abstract 

 
Renewable energies play an important role in combating fossil fuels. The 
offshore wind sector is one of the fastest growing sectors in recent years and 
has attracted interest from investors and researchers, although the process is 
more complex and investments more expensive than onshore. Industry clusters 
are seen as a cluster with competitive advantages and a good opportunity for 
growth in the renewable energy sector. This work proposes a literature review 
of the offshore wind energy market, as well as seaports where this type of 
activities take place. The national port sector plays an important role in the 
transportation of cargo and goods, with various dimensions and weight, and 
can assist in the entire process of obtaining offshore wind energy. The main 
objective of this study was a benchmarking analysis of several offshore wind 
energy clusters in Europe in order to assess the feasibility of an offshore wind 
energy cluster in the Port of Aveiro. 
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Capítulo I – Introdução 
 

1.1 Contextualização 

Com a evolução da sociedade e o surgimento da energia elétrica no século XX, cada vez 

mais o Homem depende dos recursos energéticos para a realização das suas atividades. 

A eletricidade tornou-se um bem essencial à atividade humana e prevalece atualmente 

como um recurso económico de alto valor. 

Perante o crescimento exponencial da população mundial que se tem observado ao longo 

dos últimos anos (bp, 2019), a necessidade de produção de maiores quantidades de 

energia tem-se tornado progressivamente numa forte preocupação social. Isto advém dos 

combustíveis fósseis serem o principal meio de obtenção de energia, provocando vários 

problemas ambientais, tais como, aquecimento global, poluição do ar, chuvas ácidas, 

destruição da camada de ozono, desflorestação e emissão de substâncias radioativas 

ambientais (Dincer, 2000). Com isto, e perspetivando-se que o crescimento do uso de 

energia se continue a verificar de forma acentuada, tornou-se essencial a adoção de fontes 

de energia renováveis (FER). 

As FER têm vindo a evoluir ao longo dos últimos anos e atualmente são várias as que já 

constituem a matriz energética em diversos países, contribuindo para a redução do uso de 

combustíveis fósseis. Entre os vários tipos de FER utilizados, destaca-se a energia eólica 

offshore, como uma das opções que mais tem evoluído e demonstrado o seu potencial. 

Atualmente, os parques eólicos offshore encontram-se localizados em águas pouco 

profundas e afastados da costa, das rotas de tráfego marinho, das instalações estratégicas 

navais e dos espaços de interesse ecológico (Iberdrola, 2020). Tendo em consideração a 

importância da expansão deste tipo de energia na matriz energética e a sua contribuição 

para um mundo mais sustentável, longe do uso de combustíveis fósseis, torna-se essencial 

a aplicação de esforços e o desenvolvimento de pesquisas para o seu crescimento. 

Atendendo à dimensão do oceano, o uso da energia eólica offshore pode ser alargado para 

várias áreas ainda pouco exploradas, podendo apresentar maior potencial de crescimento 

em relação a outras FER. No entanto, a principal condicionante associada a este tipo de 

energia provém da dimensão e peso dos equipamentos necessários para a sua 

concretização. Para tal, devemos considerar que é necessário um transporte específico 
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destes equipamentos para os parques eólicos offshore, tornado todo o processo mais 

complexo e dispendioso. 

O setor portuário nacional desempenha um papel de relevância no que se refere ao 

transporte de cargas e mercadorias, com diversas dimensões e peso, podendo auxiliar em 

todo o processo de obtenção de energia eólica offshore. Além disso, este setor constitui 

um suporte à atividade económica desenvolvida em Portugal, funcionando como pontos de 

interligação nas redes logísticas e de transportes internacionais, podendo ser um ponto 

para possíveis projetos relacionadas com este tipo de energia. 

Desta forma, tendo em conta a riqueza e vantagens associadas ao setor portuário, quer a 

nível estratégico, quer a nível dos transportes de mercadorias e considerando a 

potencialidade da energia eólica offshore, atualmente, vários portos internacionais 

adotaram atividades associadas a esta forma de energia, especialmente através da 

integração em clusters de energia eólica offshore.  

Considera-se um cluster, um grupo de indústrias e outras instituições, localizadas numa 

dada área geográfica, que estabelecem uma parceira e que atuam perante um objetivo 

comum, favorecendo a inovação, o empreendedorismo, a transferência de conhecimento, 

melhores relações entre parceiros de negócio e uma intervenção governamental mais 

eficiente (Frisillo, 2007).  

Assim, o presente trabalho propõe uma análise da energia eólica offshore, com a 

realização de um estudo de viabilidade da implementação de um cluster portuário deste 

tipo de energia, tendo por base uma revisão da literatura existente e análises de 

stakeholders que a influenciam. Procura-se identificar que indústrias / atividades 

relacionadas com esta energia constituem os vários clusters de energia eólica offshore já 

existentes na Europa e assim avaliar a potencial formação do cluster no Porto de Aveiro. 

Além disso, será também avaliada uma empresa já sediada nesta entidade, a ASM 

Industries, relacionada com o setor em estudo, com o intuito de perceber se esta empresa 

é uma mais valia para a concretização do cluster. O trabalho proposto, revela-se uma 

valência para o desenvolvimento económico, social e ambiental para a região de Aveiro e 

para Portugal, permitindo uma maior independência energética, criação de emprego e 

desenvolvimento tecnológico e industrial. 
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1.2 Motivação e objetivos 

O desenvolvimento do trabalho apresentado, deriva de uma proposta proveniente do Porto 

de Aveiro que tem como principais objetivos, a expansão das suas atividades e o 

estabelecimento de um posicionamento em novos mercados. Assim, a elaboração deste 

projeto provém de uma parceria, através da realização de um estágio, entre o Porto de 

Aveiro e a Universidade de Aveiro, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de um 

cluster nesta entidade e assim dar a conhecer este porto marítimo ao mundo. Este tipo de 

trabalho torna-se importante para o desenvolvimento da região de Aveiro e para Portugal, 

considerando-se que contribui para a exploração do mercado das energias renováveis e 

para o incremento de atividades relacionadas com as mesmas. Além disso, a motivação 

para a progressão do trabalho proposto, advém da falta de pesquisa sobre o assunto 

sujeito a investigação e, por outro lado, resulta do potencial contributo deste estudo para o 

conhecimento, em particular, das potencialidades do Porto de Aveiro e da empresa 

parceira ASM industries, como estudo de caso.  

No que se refere ao objetivo geral do trabalho proposto, este refere-se ao estudo da 

viabilidade da implementação de um cluster de energia eólica offshore na ZALI1 do Porto 

de Aveiro, através do uso de uma análise de benchmarking2 de clusters europeus 

relacionados com a energia eólica offshore.  

Além do objetivo geral, traçaram-se alguns objetivos específicos:  

• Estudo da evolução da energia eólica offshore, bem como a relevância deste tipo 

de energia para a prospeção das energias renováveis; 

• Estudo da importância dos clusters no setor energético, em particular nas energias 

renováveis offshore; 

• Recolha de informação e estudo de clusters de energia eólica offshore já existentes 

noutras regiões da Europa;  

• Caracterização do setor portuário em Portugal, com ênfase no Porto de Aveiro; 

• Análise da empresa ASM Industries, como estudo de caso; 

• Caracterização do possível cluster no Porto de Aveiro; 

 
1 Plataforma logística portuária multimodal, integrada no Porto de Aveiro. 
2 Benchmarking, significa ponto de referência. É uma análise estratégica aprofundada que permite comparar 

produtos, processos e serviços entre empresas do mesmo setor. 
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• Inferir o potencial papel das políticas públicas na dinamização deste tipo de clusters, 

como fomento à expansão das FER, nomeadamente, de energias renováveis 

inovadoras e em fase de expansão, como é o caso da energia eólica offshore. 

Partindo dos objetivos traçados, procurar-se-á dar resposta às premissas estruturantes que 

se impõem: 

• Como tem evoluído a energia eólica offshore nos últimos anos? 

• Constitui a atividade de produção de energia eólica offshore um negócio atrativo 

para os portos marítimos europeus?  

• Que tendências de mercado se registam em relação à tecnologia para produção de 

energia eólica offshore? 

• Que tipo de indústrias / atividades podem ser potenciais para a integração na ZALI 

do Porto de Aveiro, complementares ou não à atividade da ASM Industries? 

• Que conclusões se retiram sobre a viabilidade do cluster no Porto de Aveiro? 

1.3 Metodologia  

“A metodologia é o processo de construção do conhecimento do investigador, bem como 

o conjunto de procedimentos e métodos de pesquisa utilizados para adquirir o 

conhecimento” (Bernardo, 2006, pp. 91-92). 

Tendo em conta a natureza do presente trabalho, procurou-se recorrer a vários métodos 

de investigação de modo a responder aos objetivos propostos. Para tal, realizaram-se 

pesquisas exploratórias com base em artigos científicos recolhidos através de várias 

plataformas científicas, como a Web of Science, o Scopus e o Google Scholar. Na obtenção 

desta informação, foram inseridas palavras-chave mediante o tópico em estudo e realizada 

uma seleção dos artigos mais relevantes e fidedignos para obter um trabalho o mais 

científico possível. Além disso, utilizaram-se relatórios creditados e alguns web sites mais 

relevantes para a temática abordada e efetuaram-se análises de mercado do setor em 

questão, assim como análises dos seus possíveis stakeholders. No seguimento das 

tarefas, procedeu-se a uma análise da competitividade de um cluster de energias 

renováveis, através do modelo de “Diamante de Porter”, com o intuito de avaliar a 

estratégia, estrutura e rivalidade entre as empresas do ramo, as indústrias relacionadas e 

de suporte, as condições da procura e ainda as condições dos fatores. Para a análise da 

entidade parceira ao estudo (Porto de Aveiro) e da empresa estudo de caso (ASM 

Industries), foram efetuadas análises SWOT e procurou-se obter toda a informação 
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possível acerca da sua cadeia de abastecimento, utilizando dados fornecidos pelas 

próprias entidades em questão. Finalmente, de modo a inferir o tipo de empresas membro 

que poderiam constituir o cluster do Porto de Aveiro e inferir a respeito da viabilidade da 

criação da aglomeração nesta entidade, realizou-se uma análise de benchmarking aos 

principais cluster europeus de energia eólica offshore. 

1.4 Estrutura do trabalho 

Visando dar resposta às questões desenvolvidas e comprovar a veracidade das hipóteses 

formuladas, estruturou-se o presente trabalho em cinco principais capítulos. 

No presente capítulo, desenvolve-se a introdução do trabalho, através da contextualização 

da temática abordada, descrição das necessidades da pesquisa, apresentação da 

motivação e dos objetivos a atingir, estabelecimento da metodologia e explicação da forma 

como se irá organizar o documento.  

No capítulo II, apresenta-se uma revisão de literatura de estudos relevantes acerca da 

tipologia abordada, de modo a depreender alguns pontos fulcrais para a realização do 

trabalho em questão. Nesse sentido, serão apresentados: (i) estudos relativos ao 

desenvolvimento das FER, em especial no que se refere à energia eólica offshore; (ii) 

estudos sobre a definição e importância dos clusters, bem como o papel dos clusters no 

desenvolvimento de energias renováveis; (iii) casos exemplos de clusters de energia eólica 

offshore; (iv) estudos sobre a temática da atividade portuária em Portugal, com ênfase no 

Porto de Aveiro e (v) casos exemplos de portos marítimos com atividades relacionadas 

com a energia eólica offshore. 

No capítulo III, são analisadas as políticas e iniciativas empregues para apoiar as energias 

renováveis, em especial, as energias oceânicas, de modo a depreender como estas podem 

contribuir para o desenvolvimento de projetos como o trabalho proposto. 

No capítulo IV, pretende-se estudar a empresa de estudo de caso, ASM Industries, e 

realizar-se a análise de benchmarking de clusters relacionadas com o setor da energia 

eólica offshore, de modo a analisar os membros que constituem estes clusters e obter a 

informação sobre as potencialidades do Porto de Aveiro para o acolher. 

Numa fase conclusiva, no capítulo V, são apresentadas as conclusões gerais do trabalho 

desenvolvido, como também uma descrição das limitações ao estudo e sugestões de 

pesquisas futuras para a temática em causa. 
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Capítulo II – Revisão de literatura 

Ao longo deste capítulo de revisão bibliográfica, serão estudadas as várias temáticas 

associadas ao trabalho desenvolvido, de modo a contextualizar as FER na atualidade e 

perceber o desenvolvimento que esta questão têm sofrido nos últimos anos. Será efetuada 

uma análise profunda sobre o desenvolvimento da energia eólica offshore, como também, 

análises do mercado tecnológico desta energia. Além disso, haverá um estudo 

aprofundado relativamente à importância dos clusters industriais no setor das energias 

renováveis. Ainda neste capítulo, será efetuada uma pesquisa a respeito da atividade 

portuária, primordialmente no Porto de Aveiro, de modo a analisar as potencialidades do 

porto para a prosperidade das FER, particularmente para a energia eólica offshore.  

2.1 Energias renováveis  

A energia é um bem essencial para o desenvolvimento económico e social de uma região 

(Dincer, 2000). O crescimento acentuado da população mundial nos últimos anos, 

associado à procura crescente de energia, têm contribuído para o aumento das alterações 

climáticas, na medida em que grande parte da energia utilizada é obtida por combustíveis 

fósseis (petróleo, gás natural e carvão) (Ellabban, Abu-Rub, & Blaabjerg, 2014). Neste 

contexto, foram considerados dois principais problemas associados às energias 

convencionais: em primeiro lugar, a poluição associada ao consumo deste tipo de energia 

contribui para mudanças desconhecidas no clima mundial, que poderão, num futuro 

próximo, ter graves repercussões. Em segundo lugar, os combustíveis fósseis utilizados 

não são renováveis, podendo irrefutavelmente se esgotar (Alrikabi, 2014). Perante esta 

situação, é de extrema importância a gestão de uma forma mais eficaz dos recursos, 

através de mudanças no consumo energético, apoiadas em metodologias mais 

sustentáveis, com base em energias que provoquem menores impactos ambientais e 

sociais (Clément et al., 2002). 

Face a estes problemas de difícil resolução, as energias renováveis surgem como a opção 

mais viável, a fim de evitar elevados níveis de gases de efeito de estufa (GEE) na 

atmosfera, através do desenvolvimento de um tipo de tecnologia mais sustentável, que 

possibilita um ambiente mais limpo, melhores acessos à eletricidade e menores pressões 

nos recursos naturais não renováveis (Bhattacharya, Paramati, Ozturk, & Bhattacharya, 

2016). 
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As energias renováveis, tal como o nome indica, provêm de fontes renováveis, ou seja, 

energias inesgotáveis ou que podem ser regeneradas num curto espaço de tempo e de um 

modo sustentável (Dresselhaus & Thomas, 2001). Podemos considerar como fontes deste 

tipo de energia, o sol (energia solar), o vento (energia eólica), os mares e oceanos (energia 

mar-motriz), as ondas (energias das ondas), o calor proveniente do interior da terra 

(energia geotérmica) e até mesmo a matéria orgânica (bioenergias) (Alrikabi, 2014).  

O crescimento das FER nos últimos anos tem sido impulsionado por programas apoiados 

pelo governo, por meio de subsídios, créditos fiscais e outros incentivos. Atualmente, o 

custo competitivo das FER tem vindo a aumentar em diversos países, onde em alguns 

destes, estas energias são competitivas em relação às fontes de energia convencionais 

(Bhattacharya et al., 2016). 

No que se refere à participação das FER no consumo global de energia, apesar das altas 

taxas de crescimento que se têm verificado, este tipo de energia ainda representa apenas 

uma pequena fração na matriz energética. Com base no relatório de 2019 da Rede de 

Políticas de Energia Renovável para o Século XXI (REN21, 2019), concluiu-se que as FER 

contribuíram apenas com cerca de 18,1% para o consumo final total de energia em 2017. 

Nesta percentagem, as energias modernas forneceram 10,6% do consumo final, enquanto 

que, o uso tradicional da biomassa representou o restante da matriz energética com 7,5%. 

Grande parte da parcela renovável moderna foi produzida pela energia térmica (4,2%), 

seguida pela energia hidroelétrica (3,6%) e por outras FER, incluindo a energia eólica, 

solar, biomassa, geotérmica e oceânica (2%). Os biocombustíveis de transporte 

contribuíram também com cerca de 1%, como se verifica na Fig.1.  

 

Figura 1- Percentagens do consumo total final de energia consumida em 2017. (Fonte: REN21) 
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Segundo a Enerdata (2020), a percentagem de produção de energia renovável tem 

aumentado em grande parte dos países em todo o mundo. Em 2018, a Noruega foi vista 

como o produtor de energia mais limpo do mundo, produzindo 97,9% da sua energia total 

por FER. O segundo classificado foi a Nova Zelândia, com 83,1% de energia “verde”, 

seguido pelo Brasil com 82,5%. Portugal esteve também entre os países que produziram 

grande parte da sua energia por FER, ocupando a 8ª posição, com 52,2%. 

Ao longo dos últimos anos, no setor da eletricidade, a contribuição das energias renováveis 

também tem sofrido um aumento considerável a nível mundial. Apesar das energias 

convencionais ainda serem responsáveis por grande parte da percentagem de produção 

de energia para este setor, com cerca de 73,8% em 2018, as FER já se encontram com 

uma quota de 26,2% e provisiona-se que venha a aumentar. Neste rácio de valores, a 

energia hidroelétrica representou cerca de 60% no consumo de eletricidade renovável, 

seguida pela energia eólica (21%), energia solar (9%) e bioenergia (8%) (REN21, 2019). 

Ao longo de 2018, foram alcançadas várias metas na produção de eletricidade renovável 

em vários locais no mundo. Na Europa, o Reino Unido atingiu recordes anuais na produção 

de energia eólica onshore (9,1%) e offshore (8%). Pela primeira vez, a União Europeia (UE) 

produziu mais de 15% da sua eletricidade anual proveniente da energia eólica e energia 

solar. As energias renováveis modernas alcançaram altas percentagens de produção na 

Dinamarca (51%), Uruguai (36%), Irlanda (29%), Alemanha (26%) e Portugal (24%) e, no 

geral, pelo menos nove países produziram mais de 20% da sua eletricidade a partir de 

energias renováveis (REN21, 2019). 

Relativamente a Portugal, segundo o relatório da Deloitte Consultores S.A., em 2019, as 

FER contribuíram, em média, com cerca de 56% do total de produção de eletricidade em 

Portugal Continental. As principais fontes utilizadas pelo país para a obtenção desta 

energia foram a energia hídrica e eólica, respetivamente. Em abril de 2020, segundo a 

APREN, as FER suportaram cerca de 72,1% da produção total de eletricidade em Portugal 

continental, novamente com maior produção pela energia hídrica (38,4%), seguida pela 

energia eólica (25,3%) (APREN, 2020). 

Em 2018, o setor de produção renovável em Portugal, detinha aproximadamente 47 mil 

colaboradores, contribuindo para o PIB com cerca de 70,7 mil euros por trabalhador. Além 

disso, verificou-se que a produção de energia renovável, entre 2014 e 2018, permitiu evitar 

a emissão de mais de 55 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2), contribuindo 

para uma poupança de mais de 427 milhões de euros em licenças deste poluente (Deloitte 

Consultores S.A., 2019). 
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1 - Fundação 

2 - Conexão com a rede elétrica 

3 - Torre 

4 - Escadas de acesso 

5 - Controle de orientação do vento 

6 - Nacele 

7 - Gerador elétrico 

8 - Anemômetro 

9 - Freio 

10 - Caixa de transmissão 

11 - Pá eólica (hélice) 

12 - Controle de inclinação da pá 

13 - Cubo rotor 

Neste contexto global, é reconhecida a importância do investimento neste tipo de energias 

e o desenvolvimento de medidas mitigadoras para prevenir o uso de energias 

convencionais que provocam impactos negativos no planeta. Nos últimos 30 anos, os 

sistemas de energia eólica (Ioannou, Vaienti, Angus, & Brennan, 2017) e energia solar, têm 

experimentado uma melhoria nas suas características de desempenho e maior 

crescimento de vendas em relação a outras FER (Devabhaktuni et al., 2013).  

2.1.1 Energia eólica 

A energia eólica é a conversão da energia proveniente do vento em energia útil. Este 

processo de obtenção de energia exige que a energia cinética do ar em movimento seja 

convertida em energia mecânica e, posteriormente, em elétrica através da utilização de 

turbinas eólicas (Fig. 2). As turbinas utilizadas, alcançam apenas uma parte da energia 

disponível (40-50%), de modo a que, o objetivo primordial de uma turbina eólica seja a 

maximização da energia, com foco nas velocidades do vento (Ellabban et al., 2014).  

Os parques eólicos são um conjunto de centenas de turbinas eólicas individuais, ligadas a 

uma rede de transmissão de energia elétrica. Esta produção ocorre através da utilização 

destas turbinas, nas quais a força do vento é captada por hélices ligadas a um rotor, que 

aciona sucessivamente um gerador elétrico, produzindo a eletricidade.  

 

Figura 2- Composição básica de uma turbina eólica. (Fonte: adaptado de Braga, Silva, Cazian, & Khalil, 2012) 
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Atualmente, existem duas formas distintas de energia eólica, a onshore e a offshore. A 

energia eólica onshore é a mais antiga e mais comum devido à sua proximidade com as 

populações. Por outro lado, a energia offshore tem-se desenvolvido nos últimos anos e tem 

revelado ser uma mais valia para a produção de energia a partir de FER. Isto deve-se à 

necessidade da deslocação deste tipo de energia para o mar, onde há acesso a áreas mais 

amplas, com velocidades de vento superiores (Bilgili, Yasar, & Simsek, 2011). Além disso, 

segundo Ferreira & Vieira, 2009, o regime de ventos, as restrições ambientais e as 

características geográficas de vários países, têm limitado de alguma forma o potencial 

eólico onshore por explorar, tendo-se optado nos últimos anos por investimentos e análises 

de viabilidade de instalações de parques eólicos offshore. 

Como qualquer FER, a energia eólica é vista como uma fonte limpa, ecológica, inesgotável 

e que não emite gases poluentes ou gera resíduos tóxicos, contribuindo diariamente para 

a diminuição das emissões de GEE na atmosfera. Todas as formas de energia têm um 

impacto ambiental, contudo, os impactos relativos à energia eólica são geralmente menos 

problemáticos do que os impactos associados a outras fontes de energia (Sahin, 2004).  

Atualmente, a energia eólica é considerada a tecnologia mais competitiva em termos de 

custo, em grande parte dos mercados das energias renováveis (DeCastro et al., 2019; 

Esteban, Diez, López, & Negro, 2011; Sims, Rogner, & Gregory, 2003). De acordo com o 

Global Wind Energy Council (GWEC), o crescimento da indústria deste tipo de energia 

deve-se a vários motivos, incluindo: a) maturidade da indústria, b) desenvolvimento da 

tecnologia, com implantação de uma nova geração de turbinas (mais altas e eficientes) e 

c) crescente confiança dos investidores. Os fatores anteriormente mencionados têm 

contribuído, não só para o crescimento da energia eólica a nível industrial, mas também, 

para o incentivo dos investigadores e investidores a aplicarem esforços neste tipo de 

energia. Este aspeto cria benefícios em termos de emprego, gera atividade económica e 

contribui para a independência energética no setor elétrico (Bilgili et al., 2011). 

Em 2018, mais de 16 países da UE adicionaram capacidade de energia eólica na sua 

matriz energética, no entanto, as instalações anuais foram cerca de metade das 

implementadas em 2017, terminando um período de cinco anos de expansão desta 

energia. Pelo décimo ano consecutivo, a Ásia foi o maior produtor do mundo, com cerca 

de 52%, seguida pela Europa (quase 22%), América do Norte (quase 16%) e América 

Latina e Caraíbas (mais de 7%). Neste segmento, a China manteve a liderança nas novas 

capacidades (onshore e offshore) e foi seguida pelos Estados Unidos, Alemanha, Índia, 

Brasil e Reino Unido (REN21, 2019).  
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No que se refere ao mercado Europeu, este foi liderado por cinco principais países 

(Alemanha, Reino Unido, França, Suécia e Bélgica), responsáveis por cerca de 80% da 

produção de energia eólica. Os principais países da UE em termos de capacidade 

acumulada foram a Alemanha, Espanha, Reino Unido, França e Itália. A Alemanha 

destacou-se novamente como o principal instalador da região e o terceiro maior do mundo, 

com uma adição de 3,4 GW para um total acumulado de cerca de 59,3 GW (REN21, 2019).  

Em 2019, a capacidade total de energia eólica na Europa foi de 205 GW, com uma 

representação de 15% da eletricidade consumida pela UE-28. Neste ano, a Europa instalou 

15,4 GW de nova capacidade de energia eólica, com uma representação de 27% a mais 

que em 2018, mas 10% a menos que o recorde de 2017 (Fig. 3). Apesar dos valores mais 

baixos em comparação com o ano de 2017, o ano de 2019 teve um impacto considerável 

nesta forma de energia renovável, considerando a queda de custos deste tipo de energia 

por quilowatt-hora (kwh), que tornou a energia eólica a opção de menor custo para novas 

capacidades de produção de energia. Como resultado, a economia da energia eólica 

aumentou em todo o mundo, tornando-se este o principal fator para novas instalações 

(WindEurope Business Intelligence, Komusanac, Brindley, & Fraile, 2020). 

 

Figura 3- Instalações eólicas anuais onshore e offshore na Europa (Fonte: WindEurope Business Intelligence; et al., 2020) 

Através da observação do gráfico da fig. 3 é possível concluir que entre 2009 e 2019, a 

capacidade de energia eólica onshore foi bastante superior à capacidade offshore, com 

uma representação de cerca de 89% de toda a capacidade. No entanto, através do cálculo 

da taxa de crescimento para estes últimos 10 anos, é possível inferir que a energia eólica 

offshore cresceu cerca de 500% e a onshore cresceu apenas 17%. 
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2.1.2 Análise do ciclo de vida de sistemas de produção de energia eólica  

A avaliação do ciclo de vida (ACV) é vista como um método de análise dos impactos 

ambientais associados a um produto ou processo. Este aspeto é relevante na 

implementação de um parque eólico durante as várias fases de desenvolvimento, como no 

processamento de matérias-primas, processos de instalação, transporte, produção, 

manutenção, reciclagem e no desmantelamento das estruturas (Finnveden et al., 2009).  

O tempo de vida de um projeto relacionado com o sistema de produção da energia eólica 

é estimado entre 20 e 25 anos. No entanto, ainda há incertezas no setor em relação a este 

tempo de vida, pois tem vindo a oscilar entre os vários projetos instalados ao longo dos 

últimos anos.  

No processo de produção, consideram-se os constituintes da turbina eólica utilizada para 

produção de energia eólica (descritos no capítulo anterior), bem como outros 

subcomponentes, tais como, óleos lubrificantes, elevadores, sistemas de iluminação, 

freios, equipamentos de suporte, entre outros. Estes componentes poderão contribuir para 

um impacto ambiental, no entanto, se aplicados em pequenas quantidades, normalmente 

são negligenciados na ACV (Xu, Pang, Zhang, Poganietz, & Marathe, 2018). 

Considerando-se o consumo de combustível utilizado nos vários processos, pode concluir-

-se que, os impactos ambientais relacionados com os sistemas de instalação e operação 

têm menor relevância em comparação com os impactos associados ao processo de 

produção. Entre as várias fases que constituem o ciclo de vida das tecnologias para 

produção de energia eólica, a desmontagem, transporte e o descarte dos produtos no seu 

fim de vida, são consideradas as fases mais preocupantes a nível de impacto ambiental. 

A estratégia de fim de vida de um projeto envolve aspetos técnicos, económicos e legais, 

que atuam nos vários processos que se aplicam nos parques eólicos quando chegam ao 

seu fim de vida. Podem aplicar-se procedimentos diretos, como o desmantelamento (fase 

irredimível do projeto) ou estágios intermédios, como a extensão de vida útil, reforma ou 

reabilitação (Luengo & Kolios, 2015). 

A extensão de vida útil do parque eólico implica a continuação das operações 

desenvolvidas no mesmo por mais anos do que o que se esperava inicialmente. Neste 

sentido, as turbinas eólicas devem dispor de uma vida útil estrutural suficiente para que o 

nível de segurança do parque não seja comprometido. Além disso, o desgaste dos 

componentes leva a maiores custos de operação e manutenção (O&M), que também 
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devem ser considerados neste procedimento (Ziegler, Gonzalez, Rubert, Smolka, & 

Melero, 2018). 

A reforma envolve a substituição de certos elementos que constituem as turbinas eólicas, 

como o sistema de transmissão ou o rotor, bem como a manutenção da torre, das 

fundações e dos cabos. Esta aplicação leva a que os projetos existentes aumentem a sua 

eficiência e, consequentemente, a produção de energia (Topham & McMillan, 2017). 

A reabilitação consiste na reutilização de grande parte do sistema elétrico original com 

instalação de turbinas mais potentes nas fundações existentes. Isto acontece porque as 

fundações podem ser projetadas para uma vida útil mais longa do que os 20 a 25 anos 

previstos para as turbinas eólicas (Arany, Bhattacharya, Macdonald, & Hogan, 2017). 

O desmantelamento é referido como os procedimentos executados quando um projeto 

termina a sua operação, garantindo que o local onde se encontrava retorna ao seu estado 

original. No setor da energia eólica, estas medidas implicam a remoção dos componentes 

que constituem os parques eólicos, como turbinas eólicas, mastros meteorológicos, 

subestações, fundações, peças de transição, cabos, materiais de limpeza e outros 

constituintes. Muitos destes elementos envolvem materiais como aço, ferro fundido e 

cobre, que podem ser reciclados ou até reutilizados como componentes sobressalentes 

noutras estruturas (Topham, McMillan, Bradley, & Hart, 2019). 

Segundo Xu et al., (2018) no fim de vida das turbinas eólicas, os rotores que as constituem 

são orientados separadamente, os materiais compósitos são normalmente 100% 

incinerados, enquanto que, o restante conteúdo de vidro é depositado em aterros. Para o 

tratamento dos outros equipamentos que constituem as turbinas, o autor supõe que 20% 

são reciclados e os restantes são enviados para aterros, com exceção dos metais, que por 

norma são incluídos na produção de novos equipamentos. 

A avaliação do ciclo de vida nos processos de energia eólica onshore e offshore sofre 

algumas variações, quer nos processos e estruturas que constituem os parques, quer nos 

impactos ambientais associados. As principais diferenças associadas a estes dois métodos 

encontram-se descritas no tópico seguinte. 

2.1.3 Energia eólica offshore VS energia eólica onshore 

A principal diferença entre as instalações eólicas onshore e offshore está nos seus 

respetivos ambientes de produção. Nos parágrafos seguintes é estabelecida uma 
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comparação entre parques eólicos onshore e offshore, demonstrando algumas das 

vantagens e desvantagens claras de ambos os tipos de energia eólica (Bilgili et al., 2011; 

Colmenar-santos, Perera-perez, Borge-diez, & DePalacio-Rodréguez, 2016; Esteban et al., 

2011; Pérez-collazo, Greaves, & Iglesias, 2015; Perveen, Kishor, & Mohanty, 2014; 

Zountouridou, Kiokes, Chakalis, Georgilakis, & Hatziargyriou, 2015).  

Uma das vantagens da energia eólica offshore advém da qualidade do recurso eólico no 

mar, onde a turbina é colocada a uma altura ideal para utilizar o máximo da intensidade do 

vento. Além disso, geralmente os ventos no mar são tipicamente mais fortes e mais 

estáveis, produzindo mais energia por unidade instalada. Esta produção aumenta com a 

distância à costa, onde o vento é mais uniforme, levando a menos efeitos de turbulência.  

Outra vantagem da energia eólica offshore diz respeito ao espaço disponível em terra para 

o desenvolvimento da energia eólica onshore que se tem tornado cada vez mais limitado. 

O oceano constitui a maior parcela do planeta e é uma zona ainda com muito por explorar, 

onde os parques eólicos podem ser instalados. Para além disso, o meio marinho permite 

um transporte mais eficaz dos recursos necessários para a produção de energia, como 

também a instalação de unidades de maiores dimensões de turbinas eólicas, alcançando 

maior produção por unidade de instalação. 

No geral, os impactos ambientais associados às tecnologias para a produção deste tipo de 

energia são mais baixos para os parques eólicos offshore do que para os onshore. No que 

se refere aos impactos visuais e acústicos, as turbinas eólicas offshore são menos 

invasivas do que as turbinas em terra, pois o seu tamanho e ruído aparentes podem ser 

atenuados pela distância à costa. Assim, permite uma maior exploração dos recursos, com 

equipamentos maiores e maior velocidade de rotação, sendo também possível a utilização 

de geometrias mais eficientes com cabos mais finos. 

Por outro lado, apesar dos impactos visuais e acústicos serem mais atenuados no oceano, 

a biologia marinha pode ser afetada por as estruturas colocadas neste ambiente. Ainda 

que a nível onshore também exista este tipo de impactos, especialmente em aves, no 

oceano a colocação destes equipamentos altera grande parte do sistema, provocando um 

impacto superior.  

Outra desvantagem relacionada com a energia eólica offshore advém da construção, 

montagem e manutenção das estruturas, dado que são atividades mais complexas de se 

realizar a nível da energia offshore, do que onshore. No entanto, esta desvantagem 

contribui para a criação de mais emprego durante a instalação e exploração, podendo-se 
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considerar este um fator positivo, ainda que provoque mais custos para os 

desenvolvedores dos parques eólicos offshore. Além disso, esta energia tem a 

possibilidade de aproveitar as infraestruturas de outros recursos marinhos de produção de 

energia elétrica, tais como energias das ondas e das marés em instalações mistas. 

Os custos do processo de licenciamento são mais rigorosos e os métodos de engenharia 

e das fases de operação são mais dispendiosos. Nos parques eólicos offshore, o custo das 

turbinas eólicas, torres e fundações é muito mais elevado do que os mesmos recursos para 

a energia eólica onshore, o que pode ser explicado, principalmente, devido aos altos custos 

das operações marítimas. Além disso, para o ambiente marinho são necessárias 

plataformas fixas ou submersíveis, assim como uma construção de redes elétricas mais 

longas, considerando que, geralmente não existem infraestruturas elétricas marinhas que 

interliguem as áreas mais altas dos recursos eólicos aos centros consumidores, levando 

também a maiores custos. 

Há uma necessidade de uma tecnologia de parques eólicos offshore mais desenvolvida. 

Isto é essencial para os geradores de turbinas eólicas, que são submetidos a altas cargas 

e devem adaptar-se ao ambiente marinho, onde há uma degradação mais rápida destes 

equipamentos e, portanto, estes devem estar preparados para as condições de corrosão. 

Porém, o uso dos vários equipamentos e os custos associados, vai depender, em grande 

parte, das condições meteorológicas, das ondas, da profundidade da água e da distância 

à costa. 

Uma outra desvantagem refere-se às restrições de acessibilidade e às dificuldades 

existentes nas fundações, nas operações marítimas, nas fases de construção e operação. 

Também a rugosidade limitada da superfície do mar, leva a que a propagação de 

turbulências seja mais alta no mar do que em terra.  

Como se verificou ao longo deste tópico, o setor eólico offshore é um campo com potencial 

crescimento, no entanto, os investimentos offshore diferem em muito dos onshore. O 

planeamento é mais complexo e demorado, a construção e manutenção requerem novas 

soluções e a ligação à rede é um processo rigoroso. Conclusivamente, os parques eólicos 

offshore são uma área de negócio inovadora, no entanto, imatura e de elevado risco, que 

requer um desenvolvimento tecnológico e um elevado investimento por parte de grandes 

empresas do setor. 
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2.1.4 Energia eólica offshore no Mundo 

O setor eólico offshore sofreu um crescimento exponencial desde 1991, quando foi 

construído o primeiro parque eólico offshore do mundo, na costa da cidade de Vindeby, na 

Dinamarca (Clark & DuPont, 2018). Este parque era constituído por 11 turbinas eólicas 

offshore, com uma capacidade unitária de 450 Quilowatts (kW), perfazendo um total de 

capacidade instalada de 4,95 Megawatts (MW) (Sahin, 2004).  

Entre 1991 e 2001, foram realizados vários projetos experimentais, com a construção de 

vários parques eólicos offshore operacionais na UE. Os diferentes modelos de turbinas 

eólicas e diferentes tipos de fundações foram testados. Utilizaram-se turbinas eólicas de 

450 a 600 kW de capacidade nominal para esses projetos, distâncias até 7 quilómetros 

(km) da costa e profundidades até 10 metros (m) (Bilgili et al., 2011). Os vários parques 

construídos ao longo desta dezena de anos distribuíram-se por várias partes da Europa, 

como se verifica na tabela 1.  

Tabela 1- Parques eólicos offshore operacionais na UE. (Fonte: Bilgili, Yasar e Simsek, 2011)  

Ano de 

instalação 

Localização do 

projeto 

Capacidade 

instalada 

(MW) 

Número 

de 

turbinas 

Profundidade 

da água (m) 

Distância 

à costa 

(km) 

Fabricante 

de turbinas 

eólicas 

1991 Vindeby, 

Dinamarca 

4,95 11 2,5-5 2,5 Bonus 

1994 Lely, Holanda 2 4 5-10 0,75 Nedwind 

1995 Tum Knob, 

Dinamarca 

5 10 0,8-4 6 Vestas 

1996 Irene Vorrink, 

Holanda 

16,8 28 2 0,03 NordTank 

1998 Bockstigen, 
Suécia 

2,8 5 6-8 3 WindWorld 

2000 Blyth, Reino 

Unido 

3,8 2 6 1 Vestas 

2001 Middelgrunden, 

Dinamarca 

40 20 5-10 2–3 Bonus 

2001 Utgrunden I, 

Suécia 

10,5 7 4-10 7 GE 
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A Dinamarca foi o principal impulsionador na exploração deste recurso, tendo construído o 

seu segundo parque eólico offshore em 1995, em Tuno Knob, com 10 turbinas eólicas 

Vestas colocadas a uma profundidade entre os 0,8 e os 4 m e com uma capacidade total 

de 5 MW. Passado alguns anos, em 2001, construiu-se o terceiro parque dinamarquês no 

porto de Copenhague, em Middelgrunden. Este foi o primeiro grande parque eólico offshore 

a ser construído, constituído por 20 turbinas eólicas offshore com uma capacidade total 

instalada de 40 MW (Bilgili et al., 2011). 

A Holanda foi o segundo país a construir um parque eólico de ambiente marinho, no ano 

de 1994 em Lely. Este parque foi colocado a profundidades entre os 5 e 10 m, constituído 

por 4 turbinas eólicas offshore Nedwind e com uma capacidade instalada de 2 MW. Dois 

anos após o término da construção deste parque, numa região denominada Irene Vorrink, 

foi construído o segundo parque eólico na Holanda, com 28 turbinas eólicas Nordtank, 

induzindo uma capacidade instalada de 16,8 MW (Bilgili et al., 2011).  

Também a Suécia teve um impacto no aproveitamento da energia eólica offshore, oito anos 

após a primeira instalação, em 1998, foi implementado o primeiro parque eólico offshore 

em águas suecas. Este parque era constituído por 5 turbinas eólicas da marca WindWorld, 

colocadas entre os 6 e 8 m de profundidade e com uma capacidade instalada de 2,8 MW. 

Em 2001, um novo parque eólico offshore foi construído neste país, em Utgrunden, com 7 

turbinas eólicas da Enron com quatro vezes mais capacidade instalada que o primeiro 

parque (10,5 MW) (Bilgili et al., 2011).  

O Reino Unido também se juntou ao grupo líder de países que testaram este tipo de 

energia. Em 2000, desenvolveu o primeiro parque eólico offshore, construído numa área 

denominada Blyth, no sudoeste da Inglaterra. Este parque incluiu 2 turbinas eólicas Vestas 

dispostas a 6 m de profundidade e com uma capacidade de 3,8 MW (Bilgili et al., 2011).  

Em 2002, houve a construção de um dos maiores parques eólicos offshore até ao 

momento, no Mar do Norte, situado em Horns Rev, na Dinamarca. Este parque era 

constituído por 80 turbinas eólicas Vestas, produzindo uma capacidade instalada de 160 

MW. A construção de Horns Rev I foi uma etapa muito importante para o estabelecimento 

da indústria eólica offshore, dado que foi o primeiro parque a fazer uso de muitas 

tecnologias, que desde então, se tornaram padrões da indústria da energia eólica offshore.  

Desde 2007, a energia eólica offshore tem vindo a crescer vigorosamente, com um 

aumento progressivo no tamanho e na potência dos equipamentos, bem como no aumento 
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da distância à costa e a utilização de profundidades superiores, contribuindo para um total 

de mais de 30 parques eólicos offshore na UE em 2008 (Colmenar-santos et al., 2016). 

No inicio do ano de 2011, estavam em operação 1247 turbinas eólicas, o correspondente 

a 49 parques eólicos, existentes em 9 países europeus (C. Silva et al., 2014) 

Em meados de 2012, a energia eólica offshore adquiriu importância e experimentou um 

crescimento em todo o mundo, marcado por uma representação de 10% da energia 

produzida na Europa por este tipo de energia. Neste ano, esta contribuiu com cerca de 

4100 MW em todo o mundo, onde cerca de 1/3 foram produzidos na Europa, em especial 

no Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha, Suécia e França (EWEA, 2013). 

O ano de 2017, foi o ano mais relevante para este setor, por razões distintas, incluindo o 

desenvolvimento do projeto de construção da primeira ilha eólico offshore, que provocou 

um aumento significativo no total desta energia atualmente instalada na Europa. Além 

disso, houve a introdução de novos regulamentos económicos, que incentivaram o 

investimento por parte de países como a Alemanha e a Holanda. Este ano ficou também 

marcado pela expansão da energia eólica offshore no norte da Europa, estendendo-se 

posteriormente para a Ásia, América do Norte e outros países (DeCastro et al., 2019).  

No final de 2017, esta forma de energia já se encontrava instalada em águas oceânicas de 

onze países europeus, dispondo de aproximadamente 84% (15780 MW) de todos os 

parques eólicos offshore do mundo. Dos 16% restantes, grande parte encontrava-se na 

China, seguida pelo Vietnam, Japão, Coreia do Sul e EUA (DeCastro et al., 2019).  

Até ao final de 2018, 17 países (11 na Europa, 5 na Ásia e 1 na América do Norte) possuíam 

capacidade eólica offshore. O Reino Unido manteve a sua liderança na capacidade total (8 

GW), seguido pela Alemanha (6,4 GW), China (4,4 GW), Dinamarca (1,3 GW) e Bélgica 

(1,2 GW) (Ramírez, Fraule, Brindley, & Walsh, 2020). 

Em 2019, na Europa, este tipo de energia renovável contava com uma representação de 

24% em novas instalações, com um recorde de 3627 MW de nova capacidade conectada 

à rede. Cerca de metade das instalações encontravam-se no Reino Unido, com uma 

capacidade instalada de 1764 MW, e o restante na Alemanha (1111 MW), Dinamarca (374 

MW), Bélgica (370 MW) e Portugal (8 MW) (Ramírez et al., 2020). 

Atualmente, encontram-se ativos mais de 100 parques eólicos offshore na Europa 

(Sönnichsen, 2020), onde se destaca o parque eólico offshore Hornsea One, localizado no 

mar do Norte, no Reino Unido, com uma capacidade de 1218 MW (Durakovic, 2020; 
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Ramírez et al., 2020). Espera-se que até ao ano de 2022 se construam mais 15 parques 

eólicos nos vários oceanos que constituem o planeta, sendo que grande parte desses 

parques serão construído na China, Reino Unido e Holanda. 

Segundo o relatório da WindEurope (Ramírez et al., 2020), a Europa dispõe de cerca de 

22 mil MW de capacidade eólica offshore e foi considerado o maior investidor desta energia 

nos últimos anos. Em 2017, investiu cerca de 7,5 mil milhões de euros, menos que o ano 

de 2016, onde gastou 18,2 mil milhões de euros. Além disso, este tipo de energia contribuiu 

com um PIB de 36,1 mil milhões de euros na UE e criou mais de 26 mil postos de trabalho. 

Em relação ao tipo de engenharia, consideram-se duas tecnologias, as de fundo fixo e as 

flutuantes. As turbinas de fundo fixo representam a tecnologia mais avançada, sendo que, 

tem sido a mais utilizada para a produção de energia eólica offshore. No entanto, a indústria 

começou a investir na implementação de turbinas flutuantes, as quais oferecem um 

potencial de expansão em zonas viáveis e economicamente atraentes. Estas zonas 

destacam-se pela existência de ventos fortes e possibilidade de instalação de turbinas em 

diferentes locais e a profundidades superiores (C. Silva et al., 2014). 

No que se refere a Portugal, este apresenta uma plataforma costeira com profundidades 

que variam entre os 25 e os 200 metros e considera-se que as características topográficas 

da costa portuguesa e offshore são favoráveis à implementação de sistemas offshore, 

especialmente para a energia eólica offshore do tipo flutuante (C. Silva et al., 2014).  

O primeiro parque eólico offshore instalado em plataformas flutuantes em Portugal, partiu 

do projeto WindFloat 1, que foi conectado à rede no final do ano de 2011. Este projeto foi 

instalado na costa portuguesa, perto da Aguçadoura e utilizou o design e a construção de 

uma unidade de demonstração, através da utilização de uma turbina comercial de 2 MW. 

O parque operou durante 5 anos, produzindo mais de 17 Gigawatts-hora (GWh), num mar 

com uma profundidade de mais de 7 m e com ondas superiores aos 17 m (EDP, 2020).  

Em 2018, o Banco Europeu do Investimento (BEI) concedeu um empréstimo de 60 milhões 

de euros à Windplus S.A, uma subsidiária da EDP Renováveis (79,4%), Repsol S.A. 

(19,4%) e Principle Power (1,2%). Este consórcio juntamente com a Portugal Ventures e a 

ASM Industries desenvolveu um novo projeto denominado WindFloat Atlantic (WFA) (EDP, 

2020). 

O WFA foi a primeira central de energia eólica flutuante à escala mundial, com uma 

tecnologia inovadora, que permitiu a exploração do potencial eólico no mar em 

profundidades superiores a 60 m. A instalação da primeira turbina deste projeto (Fig. 4) foi 

https://www.edp.com/pt-pt/noticias/2019/07/17/projeto-windfloat-atlantic-avanca-para-a-fase-de-instalacao-de-turbinas
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realizada em julho de 2019, constituindo um ponto importante para a iniciativa e para o 

setor da energia eólica offshore, dado que se trata da maior turbina alguma vez instalada 

numa plataforma flutuante (EDP, 2020).  

O WFA foi construído inteiramente em terra, incluindo a instalação da turbina eólica, de 

modo a evitar o uso de recursos marinhos. As operações de fabrico e descarga foram 

realizadas no exterior do porto de Ferrol em Espanha, onde a plataforma foi ancorada no 

cais e se deu início à instalação da turbina eólica. A montagem da estrutura desenrolou-se 

durante o verão de 2019 e as operações offshore decorreram no final desta estação, altura 

em que a estrutura flutuante foi deslocada para o destino final, num largo a 20 km da costa 

de Viana do Castelo, onde as águas alcançam uma profundidade de 100 m (EDP, 2020). 

O projeto WFA tem por objetivo a instalação de três plataformas flutuantes ancoradas no 

fundo do mar, constituídas por três turbinas eólicas, de modo a obter uma capacidade 

instalada total de 25 MW (8,4 MW cada turbina), o correspondente à energia consumida 

por 60 mil casas ao longo de um ano. A primeira destas três plataformas foi conectada à 

rede no final de dezembro de 2019 (EDP, 2020). 

 

Figura 4-Plataforma do projeto WindFloat Atlantic em Viana do Castelo. (Fonte: EDP, 2020) 

2.1.5 Mercado da energia eólica offshore  

É importante destacar que um dos aspetos mais relevantes para o desenvolvimento da 

energia eólica offshore é a tecnologia a que está associada. Nos dias de hoje, o mercado 

da energia eólica offshore compreende um conjunto diversificado de investidores: 

empresas de serviços públicos, fabricantes de equipamentos (OEM’s), empreiteiros 

(engenharia, construção e instalação), produtores independentes de energia, fundos de 

infraestrutura e investidores institucionais (Ioannou et al., 2017). 

https://www.edp.com/pt-pt/noticias/2019/07/17/projeto-windfloat-atlantic-avanca-para-a-fase-de-instalacao-de-turbinas
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A construção de parques eólicos offshore pode ser organizada em vários segmentos 

industriais e é dominada por algumas empresas em cada setor. Destacam-se as empresas 

de produção de turbinas eólicas offshore, fundações, torres eólicas, cabos (entre matrizes 

e de ligação à rede), empresas de construção e empresas de instalação. 

Ao longo dos últimos anos, tem havido um aumento no mercado tecnológico dos 

componentes para produção de energia eólica offshore, levando a que a industria deste 

setor se tenha tornado cada vez mais competitiva (Ramírez et al., 2020). O aumento da 

competitividade do setor e, consequentemente, o aumento da concorrência, têm 

contribuído para a redução das margens lucrativas dos fabricantes, mesmo em algumas 

das maiores empresas de produção do mundo. Este aspeto, tem convergido numa redução 

dos preços de venda dos vários produtos, repercutindo-se numa movimentação da energia 

eólica offshore para novos mercados, aumentando as vendas das suas tecnologias. 

Atualmente, destacam-se dez principais empresas fabricantes de turbinas eólicas offshore, 

que conquistaram, em 2018, uma participação de 85% de todo o mercado, como é possível 

observar na Fig. 5. Dentro deste lote de mercado, cinco dos principais fabricantes, foram 

responsáveis por quase dois terços das turbinas eólicas entregues em 2018. A Vestas 

(Dinamarca) liderou novamente o grupo, com mais de um quinto do mercado global, 

seguida pela Goldwind (China), a Siemens Gamesa (Espanha), a GE Renewable Energy 

(Estados Unidos), a Envision (China) e a Enercon (Alemanha) (REN21, 2019).  

 

Figura 5- Percentagem de mercado dos 10 principais fabricantes de turbinas eólicas em 2018. (Fonte: REN21, 2019) 

A Vestas projeta, fabrica, instala e realiza a manutenção de turbinas eólicas em todo o 

mundo. Esta empresa possui uma ampla distribuição geográfica, com mais de 100 GW de 

turbinas eólicas em 80 países e uma capacidade instalada de mais de 590 GW em todo o 

mundo. Participou em mais de 2590 projetos e é uma das empresas deste setor que mais 
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emprega em todo o mundo, com atualmente mais de 24 mil funcionários. Além disso, esta 

empresa dispõe de uma join venture criada em 2014, direcionada apenas para o setor da 

energia eólica offshore que já esteve envolvida em 25 projetos (Zimmerman, 2019). 

A Goldwind, opera em 6 continentes, com cerca de 31 mil turbinas eólicas operacionais, 

em 24 países. Possui mais de 8 mil funcionários e é um tipo de empresa envolvida 

principalmente na pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de turbinas 

eólicas de grandes dimensões (Zimmerman, 2019). 

A Siemens Gamesa é uma das empresas que mais tem crescido nos últimos anos neste 

setor. Dispõe de recursos digitais avançados, que permitem oferecer produtos de qualidade 

para o setor, além de soluções de serviços que ajudam a tornar este tipo de energia mais 

acessível e confiável. Esta empresa já se envolveu em cerca de 1383 projetos e possui 

atualmente mais de 29 mil turbinas eólicas espalhadas pelo mundo (Zimmerman, 2019). 

A GE Renewable Energy é uma das principais empresas de energia eólica onshore e 

offshore do mundo, com mais de 40 mil turbinas eólicas onshore instaladas em mais de 35 

países. Esta empresa já integrou 1129 projetos e detém mais de 22 mil funcionários em 

cerca de 60 países. Foi pioneira no parque eólico digital, através da recolha constante de 

dados em tempo real (Zimmerman, 2019). 

A Enercon é uma empresa que trabalha no setor eólico desde os anos noventa e, possui 

instalações de produção na Alemanha, Suécia, Brasil, Índia, Canadá, Turquia e Portugal. 

Esta empresa já esteve filiada em cerca de 1068 projetos e, em 2017, alcançou cerca de 

26300 turbinas eólicas operacionais (Zimmerman, 2019).  

A Nordex SE já instalou capacidade de energia eólica em mais de 25 mercados e, 

atualmente, a sua rede de produção compreende fábricas na Alemanha, Espanha, Brasil, 

Estados Unidos e Índia, com cerca de 5400 funcionários (Zimmerman, 2019).  

No que se refere aos instaladores das turbinas eólicas, destacam-se as empresas A2Sea 

(Dinamarca), Van Oord / MPI (Holanda), Fred Olsen Wind Carrier (Noruega), Seajacks 

(Reino Unido) e GeoSea (Bélgica) (4C Offshore Ltd, 2018). 

Em relação aos desenvolvedores de energia eólica offshore, sobressai a Ørsted 

(Dinamarca) em primeiro lugar, seguida pela Vattenfall (Suécia), E-on (Alemanha), 

Iberdrola (Espanha) e Innogia (Alemanha) (4C Offshore Ltd, 2018). 

No mercado das fundações, destacam-se algumas empresas de aço, como a EEW 

(Alemanha), a SiF Tecade (Holanda), Bladt Industries (Dinamarca), Smulders JV (Bélgica), 
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Windar Renovables (Espanha), entre outras. A nível de instaladores destas estruturas 

salienta-se a van Oord / MPI (Holanda), GeoSea / Deme (Bélgica), Boskalis Seaway Heavy 

Lifting (Holanda) e a SPT Offshore (Holanda) (4C Offshore Ltd, 2018). 

Relativamente às principais empresas de torres eólicas offshore, ressalta-se a KGW 

Schweriner (Alemanha), Welcon (Dinamarca), Titan Wind (Dinamarca), GRI Towers 

(Espanha), Cs Wind (Reino Unido), Navacel (Espanha), entre outras.  

Os principais fabricantes de cabos entre matrizes são a JDR (Reino Unido), a Nexans 

(França), Prysmian (Itália) e a Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (Alemanha). Em 

relação aos cabos de conexão à rede, destaca-se a NKT (Dinamarca), ABB (Suiça), 

Nexans, Prysmian e a Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (4C Offshore Ltd, 2018). 

Com base na análise efetuada ao longo do presente capítulo, considera-se que para a 

realização da atividade de produção de energia eólica offshore são necessárias diversas 

empresas pertencentes a vários setores. O desenvolvimento de um cluster deste tipo de 

energia com empresas pertencentes a diferentes categorias, poderia potenciar a sua 

prospeção e disputar o crescimento de outras empresas associadas ao setor. De modo a 

depreender a importância deste tipo de aglomerações realizou-se um estudo no capítulo 

seguinte. 

2.2 Clusters industriais 

De acordo com Morosini (2004): 

 

Um cluster industrial é uma entidade socioeconómica, caracterizada por um 

conjunto de agentes económicos localizados nas proximidades de uma região 

geográfica específica e que trabalham em conjunto no desenvolvimento de uma 

atividade, compartilhando e criando um conjunto de produtos, tecnologia e 

conhecimento, a fim de criar produtos e serviços que integram um determinado 

mercado. (p.307) 

O termo “Cluster Industrial” surgiu do desenvolvimento do trabalho de Alfred Marshall, que 

estudou as economias de aglomeração3. Mais tarde, em meados do século XX, foi 

 
3 Etapa do processo de industrialização em que ocorre a concentração da instalação de empresas produtivas 
ou de atividades económicas numa determinada região do espaço geográfico. 
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introduzido e ganhou relevância num livro publicado em 1990 - “The competitive Advantage 

of Nations” - por Michael Porter (Porter, 1990). 

Nos dias de hoje, este fenómeno tem permitido uma das melhores oportunidades para 

pequenas e médias empresas sobreviverem e permanecerem competitivas à escala 

internacional. Com o aumento da competitividade, certas empresas internacionais e 

multinacionais, ficaram em risco de perder parte da sua cadeia de valor, nas principais 

áreas em que competiam, para outras empresas superiores agrupadas em localizações 

geográficas específicas. Algumas dessas empresas superaram as suas adversidades 

através do potencial e capacidades que os clusters industriais oferecem. 

Segundo Maxwell Stamp PLC (2013), os membros pertencentes aos clusters podem ser 

divididos em empresas principais, empresas de suporte e empresas parceiras (suporte 

suave e suporte rígido). O mesmo autor, considera que as empresas principais obtêm 

grande parte das receitas e sem a sua presença não haveria rentabilidade no cluster. As 

empresas de suporte são altamente especializadas e dão o suporte aos negócios no núcleo 

do cluster, podendo incluir fornecedores de equipamentos, componentes, matérias-primas, 

assim como empresas de serviços, incluindo financiadores, advogados, design, marketing, 

entre outras. Em relação às empresas parceiras, no que se refere às de suporte suave, 

consideram-se universidades, associações, agências de desenvolvimento económico, 

câmaras municipais e institutos de investigação, que apoiam as atividades e são entidades 

essenciais num cluster de alto desempenho. Em relação às parcerias de suporte rígido, 

têm-se em conta os portos marítimos, empresas de tratamento de resíduos, estradas, entre 

outras, que auxiliam na concretização da principal atividade associada ao cluster. 

2.2.1 Vantagens Competitivas de um cluster 

As vantagens competitivas de um cluster industrial foram discutidas por Marshall (1925), 

que destacou três explicações principais.  

Primeiro, com a formação de um cluster industrial, as empresas que constituem o mesmo, 

aproximam-se geograficamente. Este aspeto contribui para uma gestão mais eficaz dos 

recursos, com o desenvolvimento de um conjunto de mão-de-obra especializada e 

altamente qualificada para as necessidades específicas do setor.  

Segundo, as empresas que constituem o cluster, têm a capacidade de fornecer 

informações específicas para um dado setor, ou seja, com a proximidade geográfica, os 
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vários membros podem realizar economias de escala4 no desenvolvimento do serviço, bem 

como o uso de tecnologias comuns ou de uma infraestrutura de capital específica para 

todas as empresas. 

Terceiro, as empresas que se unem geograficamente, podem adquiri informações e ideias 

relevantes para o crescimento do setor em que estão envolvidos e estabelecer relações 

cooperativas para atingir um objetivo comum. Este conceito facilita a integração do 

conhecimento entre as empresas e promove a confiança e as interações pessoais entre os 

agentes económicos, que se tornam mais fortes. 

A formação de um cluster, enquanto forma de obtenção de vantagens de desempenho, 

exige a partilha de conhecimento, maior cooperação, coordenação e integração do sistema 

em toda a cadeia de abastecimento, como também, maior grau de confiança e uma 

parceria entre os intervenientes de toda a cadeia. 

2.2.2 A questão geográfica 

Como já foi referido anteriormente, o termo “Cluster Industrial” está associado a economias 

de aglomeração. Langen (2003), identificou três indicadores de economias de 

aglomeração:  

a) Spillover de conhecimento;  

b) Presença de fornecedores e clientes junto ao cluster;  

c) Presença de um grupo de trabalho no cluster. 

Da análise do cluster, Porter (1990) destacou dois elementos que se consideram 

essenciais no seu estabelecimento. Descreveu que as empresas que constituem os 

clusters devem concentrar a sua atenção nas relações de interconexão entre a cadeia de 

compradores/vendedores e os resultados positivos dos produtos ou serviços. No entanto, 

a proximidade geográfica dessas empresas pode ser fundamental para alcançar a estrutura 

da parceria e atingir o sucesso. 

Porter (1998), constatou que apesar da proximidade geográfica ser um ponto importante 

na interligação das empresas que constituem o cluster e uma fonte de vantagem no que 

se refere à concorrência, por si só, não é vista como uma fonte de vantagem competitiva. 

 
4 Processo que organiza toda a produção, de forma a que se alcance a máxima utilização dos fatores produtivos 
envolvidos no processo, procurando baixos custos de produção e o incremento de bens e serviços. 
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Isto porque, com a globalização e a rapidez do transporte, é possível que empresas de 

qualquer origem obtenham qualquer coisa, de qualquer lugar, a qualquer momento.  

Deste modo, inferiu-se que o sucesso do cluster industrial depende, não só do 

posicionamento geográfico, mas também das condições do setor em questão, a nível 

competitivo, da inovação tecnológica dos produtos ou serviços e dos processos de 

interação entre as várias partes que constituem o negócio.  

Segundo Fundeanu e Badele (2014), o desempenho a longo prazo do cluster industrial, 

depende da atração das empresas, do capital de risco, das novas habilidades e de outros 

recursos externos. O mesmo autor concluiu que determinados clusters gerem altos custos, 

no entanto, estes destacam-se, na sua maioria, devido à inovação sustentável, 

desenvolvimento de recursos e fortes relações comerciais que ocorrem dentro e fora da 

área do cluster.  

2.2.3 O Diamante de Porter 

Michael Porter definiu os clusters industriais como “concentrações geográficas de 

empresas, instituições e outras entidades, que são relevantes no que diz respeito à 

concorrência, que cooperam entre si e manifestam-se num campo/setor específico” (Porter, 

1998, p.32). Segundo o autor, estas empresas podem ser clientes, instituições 

governamentais e outras entidades, como universidades, instituições de formação 

profissional e até associações comerciais. Este conjunto variado de instituições permite 

adquirir maior fornecimento/transferência de conhecimentos, melhores condições de 

relacionamento e confiança, bem como a transmissão de informações técnicas. 

Porter desenvolveu um modelo que ficou conhecido como “Diamante de Porter” (Porter, 

1990), onde demonstrou que os clusters têm o potencial de melhorar a competitividade 

industrial através do estudo e caracterização de várias categorias de forças:  

• Condições dos fatores;  

• Condições da procura; 

• Indústrias relacionadas e de apoio;  

• Condições da empresa (cluster), da estrutura e rivalidade dentro do setor; 

• O papel das oportunidades (provenientes do mercado) e o papel do governo. 

Relativamente às condições dos fatores, estes referem-se aos recursos naturais, avanços 

tecnológicos, mão-de-obra qualificada, capital e infraestruturas disponibilizadas. O autor 
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reconheceu a importância da mobilidade dos recursos para o desenvolvimento de qualquer 

atividade e inferiu que a disponibilidade pode ser um fator que condiciona esta mobilidade 

(Porter, 1990). 

No que se refere às condições da procura, de acordo com Porter (1990), estas influenciam 

o desenvolvimento do produto. O autor argumentou que uma forte procura nacional pode 

criar boas oportunidades e condições de sucesso a nível internacional.  

Segundo Porter (1990), as condições da empresa, da estrutura e da rivalidade do setor, 

são uma das variáveis fundamentais para o modelo. O autor enumera a rivalidade interna, 

como sendo a componente mais importante na análise da competitividade, uma vez que, 

leva a fortes pressões competitivas, tornando as empresas mais dinâmicas e inovadoras. 

Por último, o modelo em análise, pondera o papel das oportunidades (provenientes do 

mercado) e o papel do governo (medidas governamentais), sendo fatores externos que 

condicionam o crescimento da empresa e, consequentemente, da atividade.  

Porter, 1990, indicou ainda que os clusters têm o potencial de melhorar a competitividade 

industrial de três formas:  

a) Através do crescimento da produtividade das empresas do cluster;  

b) Por meio da aceleração do ritmo de inovação e estimulação;  

c) Influenciando a criação de novas empresas no cerne do cluster. 

2.2.4 O papel dos clusters no desenvolvimento de energias renováveis 

Com o aumento da competitividade no ramo das energias renováveis e crescimento 

intensivo deste mercado, cada vez mais as empresas tentam encontrar vantagens que as 

tornem, de certo modo, distintas e superiores. Considerando as vantagens associadas aos 

clusters, anteriormente estudadas, concluiu-se que este método pode ser uma mais valia 

para o crescimento de grande parte das empresas deste setor, em todo o mundo.  

De modo a avaliar a competitividade na indústria das energias renováveis e depreender a 

importância da abordagem dos clusters para este setor, foi utilizada uma análise com base 

no modelo do “Diamante de Porter”, anteriormente referido. Para a realização desta 

pesquisa (Fig. 6), utilizaram-se vários artigos, tais como, Fang, Zhou, Wang, Ye, & Guo, 

2018; Kwek, O’Neil, Satchcroft, & Vogt, 2008; Zhao, Hu, & Zuo, 2009. 
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Figura 6- Modelo do Diamante de Porter com aplicação nas energias renováveis. (Fonte: elaboração própria) 

É importante que haja vantagens em todo o sistema relacionado com o “diamante” para se 

obter o sucesso competitivo nas indústrias relacionadas com o setor das energias 

renováveis. Segundo Porter (2003), um setor tem a probabilidade de obter maior sucesso 

no segmento onde o “diamante” se apresente mais favorável. O mesmo refere que as 

indústrias obtêm êxitos, não em indústrias isoladas, mas sim em grupos de indústrias 

correlacionadas, como acontece no caso dos clusters.  

Tendo em conta o esquema apresentado pela Fig. 6, considera-se que em relação às 

“condições dos fatores”, os recursos são um fator fundamental para o desenvolvimento das 

várias empresas deste setor, ou seja, em geral, quanto mais abundantes os recursos para 

a produção de energia a partir FER, maior o potencial de desenvolvimento. Além do mais, 

o investimento de capital é fundamental para o desenvolvimento da atividade a nível 

tecnológico e científico. O nível técnico é também um dos fatores principais para o 

progresso desta atividade, dado que, tecnologias avançadas podem aumentar 

significativamente a produtividade, diminuir custos e solucionar problemas de 
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armazenamento de energia. A força de mão-de-obra é indispensável, dado que sem o fator 

do “trabalho” seria impossível a concretização de qualquer etapa de produção de energia. 

Por último, outro aspeto essencial neste atributo do modelo, refere-se aos altos custos de 

produção e aos altos preços da energia, dado que são duas características que 

apresentam os principais obstáculos à ampla comercialização deste produto. 

Em relação ao atributo das “condições da procura”, estes incluem vários fatores, tais como, 

a dimensão do mercado que influencia os preços dos produtos, visto que, se a capacidade 

do mercado aumentar, os preços dos produtos diminuem por consequência da 

competitividade. Outro fator refere-se à capacidade instalada, que quanto mais elevada, 

maior a produção de energia. As pressões ambientais é também um fator avaliado aquando 

da utilização de um dado serviço, e no que se refere à produção de energia renovável, esta 

é vista como uma atividade benéfica e importante para este pilar da sustentabilidade. Por 

fim, considera-se que as políticas públicas também influenciam as perspetivas da procura 

deste setor, visto que, os governos tendem a estimular o investimento através de 

instrumentos de política para acelerar a comercialização de tecnologias de FER.  

As “indústrias relacionadas e de apoio” referem-se às empresas pertencentes ao mercado 

das energias renováveis, tais como, a indústria da manufatura, que influencia todas as 

empresas de produção das tecnologias para a conversão deste tipo de energia e a indústria 

da energia elétrica, que interfere na utilização da energia na sua forma convertida. Um 

ambiente industrial superior e favorável, impulsiona o investimento em energias renováveis 

e contribui para o desenvolvimento tecnológico deste setor. 

A “estratégia, estrutura e rivalidade da empresa” refere-se essencialmente à estrutura e 

gestão de empresas relacionadas com o setor das energias renováveis, como também ao 

desempenho dos concorrentes. Quanto mais eficaz for a estratégia da empresa, mais 

vigorosa e competitiva será a indústria. Da mesma forma, quanto mais intensa a 

competição, mais eficiente será a alocação de recursos. Assim, pode concluir-se que estes 

atributos desempenham um papel insubstituível na competitividade do setor em questão. 

As “oportunidades" e o "governo", são afetados por todo o sistema que constitui o modelo. 

A influência do governo reside principalmente na criação da oportunidade para o 

desenvolvimento desta atividade. Por norma, o governo exerce a sua influência sobre o 

setor das FER através da implementação de políticas públicas, como a obrigação de cotas 

de eletricidade, subsídios financeiros, incentivos fiscais, isenção de impostos, comércio e 

imposto de carbono. 
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Tendo em conta a análise através do modelo de Porter, foi possível recolher informação 

acerca dos principais fatores que influenciam a competitividade do setor das energias 

renováveis e que são importantes para atingir o sucesso. No que se refere à abordagem 

em relação aos clusters, considera-se que, a sua criação pode tornar-se uma vantagem na 

implementação deste tipo de energia e contribuir para a prospeção do setor. Isto porque, 

como vimos anteriormente, a instalação de qualquer sistema relacionado com esta forma 

de energia, necessita de altos apoios financeiros, desenvolvimento tecnológico e uma 

estrutura e estratégia mais vigorosa e competitiva. Com o desenvolvimento deste tipo de 

parceria empresarial, cria-se uma cooperação entre várias partes interessadas, tanto a 

nível de partilha de recursos, materiais e equipamentos, como a partilha de conhecimentos 

e outros serviços relevantes. Este aspeto contribui para uma gestão mais eficaz dos 

recursos financeiros, bem como a recolha de informações e ideias por parte das várias 

entidades, levando a atingir melhores resultado, com diminuição nos custos de produção. 

Um exemplo deste tipo de parceria diz respeito ao fim de vida das estruturas que compõem 

as tecnologias para produção de energias renováveis. No fim de vida destes equipamentos, 

parte dos mesmos, podem servir de apoio ou ser reutilizados para outro tipo de sistemas. 

Assim, uma cooperação entre as empresas fornecedoras de matérias-primas, poderia 

conduzir à partilha de recursos, levando à redução de custos na compra de novos produtos.   

2.2.4.1 Casos exemplo de clusters de energias renováveis na Europa 

São vários os casos exemplo de clusters industriais no setor das energias renováveis em 

toda a Europa. De modo a estabelecer uma análise do tipo de clusters existentes 

relacionados com este setor, tal como, com o setor em estudo relativo à energia eólica 

offshore, realizou-se uma pesquisa através do motor de busca Google e da plataforma 

“European Cluster Collaboration Plataform” (European Union, 2020), onde foi possível 

recolher informação sobre alguns destes clusters e agrupá-los por região e tipo de 

atividade. No ANEXO A, encontra-se uma tabela referente a vários clusters de energias 

renováveis e, na tabela. 2, dispõe-se a informação relativa aos clusters relacionados com 

setor da energia eólica, considerados mais relevantes para o estudo proposto.  

 

 



Viabilidade do cluster de energia eólica offshore no Porto de Aveiro 

 

32 
 

Tabela 2- Exemplos de clusters relacionados com o setor da energia eólica. (Fonte: elaboração própria) 

Localização Cluster Tipo de cluster 

Alemanha Renewable Energy Hamburg Energia eólica offshore 

Bélgica 

IBN Offshore Energy cluster Energia eólica offshore 

Belgian Offshore Cluster Energia eólica offshore 

Blauwe cluster 
Atividades relacionadas com o 

ambiente marinho 

Dinamarca Energy Innovation Cluster Energia eólica onshore e offshore 

Espanha 
Cluster Energía (Basque energy cluster) Energia eólica offshore 

Enercluster Energia eólica  

França 

Breizh EMR Energias Renováveis Marinhas 

RACE (Rhône-alpes cutting EDGE) Energia eólica onshore e offshore 

Noruega Norwegian Offshore Wind Cluster Energia eólica offshore 

Reino Unido 

Offshore Wind Scotland Energia eólica offshore 

ECOWinds Energia eólica 

Team Humber (Marine Alliance) Energia eólica offshore 

Suécia Offshore Väst Energia eólica offshore 

 

A informação recolhida e presente na tabela será relevante para a análise dos clusters 

pertencentes ao ramo da energia eólica que irá permitir o estudo dos vários membros / 

parceiros considerados fundamentais para a implementação no cluster requerido para o 

Porto de Aveiro. 

2.3 Atividade portuária em Portugal 

A atividade portuária, representa um papel importante para a economia nacional e para a 

criação de emprego, uma vez que, constitui um suporte a várias atividades desenvolvidas 

em Portugal, funcionando como pontos de interligação nas redes de logística e de 

transportes internacionais. Além disso, este setor permite o desenvolvimento das 

exportações, na medida em que contribui para facilitar a integração das indústrias 

nacionais nos mercados internacionais (Autoridade da Concorrência, 2015). 
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Com o aumento dos fluxos do comércio internacional, associado à globalização das 

economias, tem-se assistido a um mundo cada vez mais competitivo a nível comercial. 

Este aspeto tem-se refletido no aumento na procura do transporte marítimo de mercadorias 

e, por conseguinte, no crescimento sustentado da procura de serviços portuários 

(Autoridade da Concorrência, 2015).  

Os portos e a atividade portuária são essencialmente relevantes na determinação da 

atratividade económica das áreas geográficas em que se inserem e, consequentemente, 

nos incentivos para que determinado tipo de indústrias ou atividades invistam numa dada 

região (Barata, 2010). Assim, as condições de investimento na economia portuguesa estão 

dependentes dos portos nacionais e da forma como estes se interligam nas redes logísticas 

internacionais. 

Atualmente, o transporte marítimo assume especial importância, uma vez que grande parte 

dos produtos são transportados entre países, levando a que a competitividade no setor 

portuário se tenha tornado cada vez mais intensa (Vaz, 2011). 

Em Portugal, a principal função dos portos marítimos é essencialmente comercial e os 

mesmos classificam-se em função do volume de carga movimentada e da sua capacidade. 

O sistema portuário continental pode ser dividido em nove portos comerciais, cinco dos 

quais constituem o designado sistema portuário principal – portos de Leixões, Aveiro, 

Lisboa, Setúbal e Sines, e os restantes quatro integram o sistema portuário secundário – 

Viana do Castelo, Figueira da Foz, Faro e Portimão. Destes, e no que diz respeito ao 

volume de carga geral movimentada, destaca-se o Porto de Sines, seguido pelo de 

Leixões, Lisboa, Setúbal e Aveiro (Autoridade da Concorrência, 2015). 

A oferta portuária é constituída por diversos serviços complementares, tais como, serviço 

de movimentação de mercadorias em terminais portuários, serviço de reboque, serviço de 

pilotagem e ainda serviço industrial. Além disso, o porto tem por objetivo, o 

desenvolvimento local e regional, podendo oferecer instalações de teste, centros de treino, 

armazéns para aluguer, escritórios, centros de operação para fabricantes e, ainda, 

possibilita uma cadeia de suprimentos (Wind Europe, 2017).  

Pode-se assim concluir, que os portos marítimos são considerados um centro natural de 

atividade e desenvolvimento industrial, reunindo conhecimento, trabalho, disponibilidade e 

capital para o desenvolvimento de diversos setores.  
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2.3.1 Porto de Aveiro 

O Porto de Aveiro, encontra-se situado no distrito de Aveiro, inserido numa laguna que 

constitui a Ria de Aveiro. Este é considerado um porto competitivo, eficaz e sustentável. 

Tem excelentes níveis de produtividade, dando resposta aos mais variados desafios. 

Sendo uma infraestrutura portuária recente, possui uma área bem ordenada e integrada, 

dispondo, atualmente, de 7 terminais especializados com cerca de 4 km de cais e 2 zonas 

logísticas intermodais, como se pode verificar na fig.7 (Porto de Aveiro, 2020). 

 

Figura 7- Mapa geral do Porto de Aveiro (Fonte: Porto de Aveiro, 2020) 

Este porto é considerado multifuncional, desempenhando um papel primordial no serviço 

dos diversos setores da indústria, tais como, a indústria de cerâmica, química, vitivinícola, 

metalúrgica, madeira e derivados, como também no setor agroalimentar e de construção. 

Regista um movimento de cerca de 5 milhões de toneladas por ano, dispondo de amplas 

áreas para armazenamento coberto e descoberto. Além disso, o Porto de Aveiro encontra-

-se bem posicionado, com uma infraestrutura ferroviária com ligação ao ferroviário da Rede 

Transeuropeia de Transportes. No que se refere aos acessos rodoviários, as autoestradas 

são pouco congestionadas e ligam o porto às principais cidades do país e Espanha.  

Além dos vários terminais especializados e direcionados para os vários setores industriais 

que o Porto de Aveiro acarreta, este dispõe também de uma Zona Marítima Logística & 

Industrial de 80 hectares denominada de ZALI M e localizada no setor Norte do porto.  

1. Terminal Norte - Multiusos 2. Terminal Contentores/Ro-Ro 3. Zona Marítima Logística e Industrial 4. Terminal Granéis 

Sólidos 5. Terminal Granéis Líquidos 6. Terminal Sul – Multiusos 7. Estaleiro Naval 8. Zona de Logística e Serviços  

9. Porto de Pesca do Largo 10. Terminal Especializado de Descarga de Pescado 11. Porto de Pesca Costeira  

12. Porto de Abrigo - Pequena Pesca 13. Porto de Pesca de S. Jacinto 14. Jardim Oudinot 15. Praia do Farol 16. Ecomare 
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A ZALI M, constitui numa plataforma logística portuária multimodal, integrada no Corredor 

Atlântico (corredor de mercadorias), única no sistema logístico nacional que agrupa no 

mesmo espaço a possibilidade de utilização dos modos marítimos, rodoviários e 

ferroviários. As principais vantagens são a sua integração no Porto de Aveiro, permitindo 

aos investidores acessos a serviços portuários em condições privilegiadas, ligações 

rodoferroviárias descongestionadas no acesso ao mercado ibérico e uma margem marítima 

de 1 km que possibilita a instalação de cais privativos. Trata-se, portanto, de uma 

localização empresarial benéfica a nível ibérico, que tem a possibilidade de proporcionar 

importantes ganhos logísticos às empresas que usufruírem do espaço. 

2.3.1.1 Análise SWOT do Porto de Aveiro  

De modo a identificar quais os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças 

relativas ao Porto de Aveiro, foi realizada uma Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities e Threats). Este instrumento de planeamento estratégico fornece uma visão 

geral da entidade em estudo a nível dos fatores internos e externos. Com esta análise, 

pretende-se perceber as vantagens deste porto marítimo em relação a outros portos, como 

também as suas características para posterior estudo da viabilidade da formação do cluster 

relacionado com a energia eólica offshore. 

Aquando do estudo do ambiente interno de uma empresa, é necessário ter em 

consideração quatro esferas de gestão: marketing, finanças, produção e organização.  

No que se refere ao marketing, deve considerar-se aspetos como a distribuição, equipa de 

vendas, cobertura geográfica, preços, qualidade de produtos e serviços, reputação da 

empresa, tal como a satisfação e retenção de clientes. Relativamente às finanças, 

considera-se o capital e a solidez da empresa. Na produção, tem-se em conta a 

capacidades produtiva, conhecimento técnico, economias de escala e qualificação de mão-

de-obra. Por último, em relação à organização, atende-se à capacidade de adaptação, 

empreendedorismo, liderança e motivação dos colaboradores. 

O ambiente externo é composto por fatores que existem fora dos limites da empresa e, que 

de alguma forma, exercem influência sobre ela. Este é um ambiente sobre o qual não existe 

controle, porém, deve ser monitorizado continuamente, pois é a base para o planeamento 

estratégico. É possível dividir o ambiente externo em dois conjuntos de fatores: forças 

macro ambientais, em que se avalia as economias, tecnologias, políticas, culturas, entre 
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outras e agentes microambientes, que consistem nos concorrentes, clientes, distribuidores, 

fornecedores, entre outros. 

Fatores Internos 

Pontos Fortes:  

• Situação geográfica: o Porto de Aveiro encontra-se localizado na cidade de 

Aveiro, que está situada no centro de um importante eixo de comunicações, 

considerada uma zona de influência bastante industrializada e dinâmica; 

• Infraestrutura adequada à movimentação de granéis sólidos e líquidos; 

• Espaço disponível para desenvolver uma plataforma logística de referência no 

Centro Norte; 

• Capacidade para continuar a crescer nos terminais existentes; 

• Acessos terrestres de qualidade e descongestionados, quer por rodovia, quer por 

ferrovia; 

• Proatividade em termos de acompanhamento dos clientes e desenvolvimento de 

negócio; 

• Eficiência das operações; 

• Vários equipamentos disponíveis, como gruas, guindastes, tecnologias de 

manipulação, entre outros; 

• Qualidade de equipamentos disponíveis; 

• Bons sistemas de segurança; 

• Profundidade significativa que permite o atraque de navios de alto porte; 

• Boas práticas ambientais com o desenvolvimento regular de planos de mitigação. 

 

Pontos Fracos: 

• Inexistência de operações 24h; 

• Insuficiência de armazéns cobertos; 

• Escasso dinamismo comercial e de marketing, com falta de orientação para o 

cliente; 

• Condicionamento na dimensão dos navios que podem entrar na barra; 

• Condicionamento do tempo de permanência de um navio no porto; 

• Rigidez do quadro legal relativo à utilização de mão-de-obra portuária; 

• Necessária uma melhoria dos acessos marítimos. 
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Fatores externos 

Oportunidade: 

• A ausência de pressão urbanística permite ao porto continuar a crescer; 

• Vantagem em relação ao porto marítimo de Leixões e de Lisboa devido ao défice 

de espaço nestes portos, dificuldades de expansão e congestionamento dos 

acessos rodoviários; 

• Ausência de pressão urbanística junto das instalações portuárias; 

• Potencial desenvolvimento da náutica de recreio e movimentação de navios de 

cruzeiro; 

• Crescimento da carga, tirando partido das infraestruturas e capacidade disponível 

existente; 

• Alterações na política europeia de transportes que potenciam oportunidades a 

longo prazo; 

• Possibilidade de posicionamento de um conjunto de empresas na ZALI do Porto 

de Aveiro. 

 

Ameaças: 

 

• Vulnerabilidade da atividade do porto a mudanças nos países de origem e de 

destino das mercadorias; 

• Aumento da concorrência de outros portos do Norte, como o de Leixões e Vigo, e 

internacionais, como os portos espanhóis; 

• Imposições à implementação de empresas na plataforma logística por parte de 

entidades governamentais; 

• Dificuldades de concretização de projetos de desenvolvimento do porto devido a 

condicionalismos ambientais ou legais; 

• Enfraquecimento da situação financeira da APA por diminuição dos proveitos 

relacionados com a redução do valor de venda de inertes; 

Considerando o objetivo em estudo, pode concluir-se pela análise SWOT realizada, que o 

facto de o Porto de Aveiro dispor de uma área logística de grandes dimensões pode ser 

uma importante vantagem para o desenvolvimento do cluster, no sentido em que possibilita 

a instalação de várias unidades fabris, bem como importantes centros de desenvolvimento 

científico. Além disso, os acessos terrestres de qualidade e descongestionados, quer por 

rodovia, quer por ferrovia são vistos como uma importante vantagem para o 

desenvolvimento das empresas constituintes do cluster, passando a deter de uma boa 
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disponibilidade, tanto marítima, como terrestre. Os equipamentos de boa qualidade 

disponíveis pelo porto, podem facilitar o transporte dos vários materiais que constituem as 

tecnologias para produção de energia eólica offshore que, como vimos anteriormente, 

dispõem de um peso e dimensões consideráveis. 

No que se refere à análise em relação a outros portos nacionais, o Porto de Aveiro 

representa uma oportunidade, visto que detém uma posição geográfica e uma configuração 

física de excelência, como também uma posição euro-atlântica vantajosa, situada no 

cruzamento das principais rotas de comércio marítimo. Apesar de Portugal ser constituído 

por vários portos marítimos nacionais, com boa qualidade de serviços e com mais procura 

que o Porto de Aveiro, este é o único porto capaz de assegurar disponibilidade em termos 

de espaço de construção e de um layout que possibilite o desenvolvimento e instalação de 

empresas para constituírem o cluster pretendido.  

A grande extensão do porto e a possibilidade de saída de produção diretamente para o 

cais de mercadorias, constituem vantagens inigualáveis a nível nacional. Isto representa, 

para uma empresa do ramo da energia eólica offshore, a anulação de quaisquer custos 

logísticos de transporte da matéria-prima. Este fator é um dos mais importantes para o 

desenvolvimento desta atividade, dado que, o transporte dessas mercadorias tem um peso 

considerável a nível económico para estas empresas. Assim, este aspeto vai refletir-se 

diretamente em ganhos de competitividade para as empresas nos mercados internacionais 

e irá garantir maior controlo nos timings de entrega aos clientes, um fator que também é 

fundamental neste segmento. 

2.4 Análise de portos marítimos com atividades de energia eólica 

offshore na Europa 

Os portos marítimos podem ter um papel crucial a desempenhar na cadeia de 

abastecimento de uma empresa, dado que, dependendo da estratégia de instalação 

adotada, o porto pode ser utilizado para montagem, manuseamento, fabricação e 

transporte de matéria-prima. Além disso, estes portos podem atuar como um hub 

empresarial, favorecendo a formação de um cluster. 

Tendo em conta as vantagens associadas aos portos marítimos, especialmente no que se 

refere à facilidade no deslocamento de cargas de maiores dimensões e de elevadas 

toneladas, considerou-se o envolvimento dos mesmo em atividades relacionadas com o 

setor energético.  
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Atualmente, vários portos estão a ampliar os seus negócios para apoiar as energias 

renováveis, em setores como o da energia eólica offshore. Estas entidades adaptam as 

suas infraestruturas através do desenvolvimento de formas mais sofisticadas e eficazes 

para atender aos componentes (ex. turbinas eólicas) e às embarcações com cada vez 

maiores dimensões, de modo a proporcionar uma redução de custos e um aumento da 

eficiência (Wind Europe, 2017).  

A este respeito, os portos marítimos, particularmente aqueles com disponibilidade de área 

para produção, armazenamento, montagem e carregamento, encontram-se bem 

posicionados para atender aos requisitos das empresas do setor eólico offshore. Além 

disso, é importante que o porto esteja bem conectado ao interior por meio de uma rede de 

transportes eficiente (rodovias, ferrovias) como também, equipado com instalações de 

infraestruturas adequadas, como guindastes de carga e gruas. 

Relativamente aos vários tipos de portos marítimos e ao tipo de porto associado a cada 

parte do processo de produção da energia eólica offshore, considerou-se um estudo 

realizado por Enamorado (2016). Segundo o autor, o tipo de porto utilizado para o 

desenvolvimento da atividade relacionada com a energia eólica offshore, dependerá da 

estratégia de instalação adotada, da análise de custos, da distância dos centros de fabrico 

ao parque eólico e da distância da costa ao mesmo. Como se verifica na Tabela 3., a 

seleção do porto mais apropriado para o desenvolvimento de cada atividade depende, em 

grande parte, da fase do projeto para o qual os portos serão utilizados, quer seja na fase 

de instalação, quer na fase de operação e manutenção do parque eólico offshore. 
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Tabela 3-Tipos de Portos. (Fonte: adaptado de Enamorado, 2016) 

Tipo de Porto Atividade  

Porto de importações / 

exportações 

Recebem componentes de fabricantes em terra, que são manuseados e 

armazenados para posterior carregamento nos navios, que os 

transportarão para os portos destinados à fabricação e montagem. 

Porto de fabricação Ocorre a fabricação de equipamentos como turbinas, fundações e cabos 

eólicos offshore. 

Porto de montagem Ocorre a pré-montagem dos componentes (turbinas e unidades de 

fundação) recebidos das fábricas. 

Porto de mobilização Carregam os componentes de turbinas e unidades de fundações já pré-

montadas, em embarcações, para o parque eólico offshore onde serão 

posteriormente instalados.  

Porto offshore Terminais offshore polivalentes que possibilitam uma redução dos custos 

de instalação e transporte, como também uma diminuição no tempo de 

resposta para a manutenção de parques eólicos. 

Porto de operação e 

manutenção 

Fornecem ao parque eólico offshore serviços de suporte para operação e 

manutenção. Estes portos, devem estar localizados a uma distância 

relativamente curta do parque para reduzir o tempo de viagem de 

funcionários, minimizar o uso de peças e otimizar os tempos de trabalho 

no local.  

Portos de Pesquisa Áreas para protótipos offshore, turbinas de teste, instalações de treino e 

instrução. 

 

No que se refere à descrição da tabela 3., é possível inferir que um porto marítimo pode 

ser uma mais valia para o processo de produção da energia eólica offshore. A gestão de 

todas as etapas a nível local e temporal é essencial para a rentabilidade da atividade 

desenvolvida. Apesar da principal função associada ao porto ser o transporte dos vários 

equipamentos da terra para o mar, já existem alguns portos com a função de fabricação e 

montagem, que elevam o potencial desta atividade nestas entidades.  

Os portos localizados no Mar do Norte e no Mar Báltico representam uma importante porta 

estratégica para a construção de parques eólicos offshore nas águas europeias (C. Silva 

et al., 2014). Para o estudo proposto, considerou-se relevante a averiguação e análise dos 

principais portos marítimos europeus, onde se exercem atividades relacionadas com a 

energia eólica offshore. Para a recolha desta informação, realizaram-se pesquisas nos 

vários sites oficiais dos diferentes portos marítimos, citados no anexo B.  
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Na figura 8, encontram-se representados os principais portos relacionados com a energia 

eólica offshore na Europa. 

 

Figura 8- Mapa com os principais portos marítimos relacionados com a energia eólica offshore na Europa (Fonte: 
elaboração própria) 

 

 

O Porto de Rostock é o maior e mais profundo porto da Alemanha, localizado na parte sul 

do Mar Báltico. Este porto presta serviços em toda a cadeia de abastecimento da indústria 

eólica, desde a fabricação de componentes, à logística e manuseamento de estruturas 

relacionadas com o setor, como torres, pás, tubulações e fundações para projetos no Mar 

do Norte e no Mar Báltico. Um dos exemplos de fabricantes deste setor é a empresa 

Nordex, que se encontra neste porto desde 1994, fornecendo todo o tipo de componentes 

de turbinas eólicas.  

O Porto de Cuxhaven, na Alemanha, está situado num local de transporte favorável, na 

encruzilhada marítima entre o Mar do Norte e o Mar Báltico. Neste porto foi construída uma 

base offshore para produzir e enviar todos os componentes necessários para os geradores 

1- Porto de Rostock; 2- Porto de Cuxhaven; 3- Porto de Ostende; 4- Porto de Zeebruge; 5- Porto de Antuérpia;  

6- Porto de Esbjerg; 7- Porto de Grenaa; 8- Porto de Rønne; 9- Porto de Bilbao; 10- Porto de Dieppe; 11- Porto 

de Le Havre; 12- Porto de Fos Sur Mer; 13- Porto de Amesterdão; 14- Porto de Vlissingen; 15- Green Port Hull; 

16- Porto de Blythm 
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de turbinas eólicas offshore. Nos últimos anos, foram investidos mais de 80 milhões de 

euros nesta infraestrutura offshore e, além disso, investidores privados da indústria 

offshore investiram mais de 100 milhões de euros durante 2007 e 2008. Este porto, desde 

meados de 2017, que também possui uma plataforma offshore de cargas pesadas nas 

imediações da base offshore e, recentemente, foi construído o Terminal Offshore 2, 

destinado às instalações de energia eólica offshore, produzidas anteriormente nas 

imediações do porto (Economic Development Agency Cuxhaven, 2020). 

Na Bélgica, o Porto de Ostende, está envolvido, desde 2008, no desenvolvimento de 

parques eólicos offshore no Mar do Norte. De modo a solucionar as exigências do setor, 

foi fundada a empresa de investimentos REBO NV neste porto, no Terminal REBO e, desde 

então, vários projetos foram realizados e uma rede eólica offshore foi desenvolvida. 

Atualmente, este porto dedica-se à exploração de um terminal offshore de 15 hectares, 

onde se realizam embarcações de instalações offshore e armazenamentos com acesso 

direto ao mar aberto. 

O Porto de Zeebruge, na Bélgica, estendeu o seu porto externo e escolheu a energia 

eólica para produzir eletricidade verde, tal como o Porto de Antuérpia que já esteve 

envolvido em variados projetos associados a este setor. 

O Porto de Esbjerg, localizado na Dinamarca, no Mar do Norte, é considerado o líder na 

Europa em termos de manuseamento e transporte de energia eólica offshore. É 

referenciado como o principal porto europeu no desenvolvimento desta atividade, devido 

ao facto de 4/5 da capacidade eólica offshore instalada na Europa terem sido embarcadas 

a partir deste porto, em destaque o Horns Rev I e Horns Rev II, como também, parques 

eólicos offshore estrangeiros, Butendiek, Northwind, Sandbank, Dantysk, Humber Gateway 

e Westermost Rough.  

Este porto possui instalações especializadas e áreas flexíveis para transporte, pré-

montagem, expedição e manutenção de turbinas eólicas offshore. Além do mais, as 

empresas que constituem o Porto de Esbjerg representam toda a cadeia de abastecimento 

da indústria eólica, incluindo várias das principais empresas do mundo especializadas em 

manuseamento e manutenção de instalações eólicas. 

O Porto de Grenaa, também localizado na Dinamarca, é um dos portos marítimos 

principais neste país com capacidade para projetos de turbinas eólicas offshore. Este porto 

foi responsável pelo fornecimento de turbinas ao parque eólico offshore Anholt e, 
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atualmente, tem espaço disponível para o armazenamento a longo prazo de projetos 

eólicos offshore.  

O Porto de Rønne, situado na Dinamarca, é rodeado pelo Mar Báltico, que é considerado 

um dos mares com maior potencial para a pré-montagem de estruturas para parques 

eólicos offshore. Este é um porto de referência para algumas das empresas pioneiras de 

turbinas eólicas, tais como, a Siemens Gamesa e a Vestas. 

O Porto de Bilbao, em Espanha, recebeu a primeira operação de turbinas eólicas offshore 

em 2013 (Bilbaoport, 2013) e, desde então, tem crescido exponencialmente nas operações 

associadas a esta atividade energética. Em 2006, uma empresa líder em energia renovável 

(Acciona), abriu um parque eólico offshore junto a este porto (“near shore”), com um 

sistema de cinco turbinas Siemens Gamesa. 

O Porto de Dieppe, devido à sua localização e contacto com o canal de Dieppe, é 

considerado o melhor porto francês da região de Normandie para o desenvolvimento de 

energia eólica offshore. Este porto dispõe de uma experiência adquirida no 

descarregamento de peças de turbinas eólicas e é considerado um dos portos mais 

competitivos deste setor em França. Este aspeto deve-se ao espaço disponível na parte 

externa e no porto comercial para atividades de manutenção e logística relacionados com 

o setor, além de que o Porto de Dieppe oferece um serviço para amarração, manutenção 

de embarcações, reboque, pilotagem e dragagem. Recentemente, este porto esteve 

relacionado com o desenvolvimento do parque eólico offshore de Dieppe (Le tréport), 

desenvolvido por três grupos de negócios Dieppe-Navals, Dieppe Meca Energies e Vialog 

que investiram no sucesso deste projeto de longo prazo. 

Em relação ao Porto de Le Havre, a Siemens Gamesa e a HAROPA (Port du Havre) 

assinaram um acordo para o estabelecimento de uma fábrica de turbinas eólicas offshore 

neste porto marítimo. A fábrica ocupará uma parcela de 36 hectares e será usada tanto 

para a produção de pás, naceles e geradores, como também, para apoiar as atividades de 

instalação. Fornecerá principalmente os três parques eólicos franceses, em Saint-Brieuc, 

Yeu-Noirmoutier e Dieppe-Le Tréport, mas também, poderá fabricar instalações para o 

mercado francês, europeu e mundial. Este projeto deverá começar em meados de 2020 e 

irá criar cerca de 750 empregos. 

O Porto de Fos Sur Mer é um porto francês que também se encontra direcionado para 

diversos projetos relacionados com o setor da energia eólica offshore, tais como, 

armazenamento e transporte de componentes. 
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O Porto de Amesterdão, situa-se na Holanda, entre o Canal da Mancha e o Mar do Norte. 

Devido à sua localização, espaço, layout e infraestruturas, este é considerado um local 

ideal para atividades offshore, em termos de instalação, produção e manutenção.  

Ao longo dos últimos anos, vários parques eólicos foram instalados através do Porto de 

Amesterdão, tais como, a Princess Amalia, Egmond aan Zee, Luchterduinen e 

Westermeerwind. Recentemente, este porto envolveu-se na instalação do parque eólico 

Fryslân que será instalado a partir de novembro de 2020. 

Atualmente, o Porto de Amesterdão juntamente com o Porto de IJmuiden, encontram-se a 

realizar o projeto Energiehaven, referente à criação de um cluster de energias para servir 

de base à construção e manutenção de parques eólicos offshore. Este cluster irá localizar-

-se num depósito de dragagem inutilizado em Averijhaven, local com cerca de 15 hectares 

de terreno por explorar. O novo porto de energia, irá desempenhar um papel importante na 

intensificação do espaço e no fortalecimento da infraestrutura portuária. 

Também na Holanda, o terminal de Verbrugge (Porto de Vlissingen), juntamente com a 

empresa belga Sarens (líder mundial em elevação e transporte de cargas pesadas), 

formaram uma parceria estratégica, resultando numa sinergia de know-how e capacidade, 

relacionada com a energia eólica offshore. Ambos os parceiros assinaram um contrato 

exclusivo para trabalhar intensivamente em toda a logística relacionada com parques 

eólicos offshore. 

O terminal de Verbrugge é considerado um líder de serviços de logística, localizado no 

centro econômico do noroeste da Europa, na costa do Mar do Norte, na entrada do estuário 

de Western Scheldt. Devido a esta localização de excelência, este terminal é ideal para 

fornecer serviços de logística para projetos offshore de grande escala no Mar do Norte. 

Outra estrutura que tem contribuído para o desenvolvimento da energia eólica offshore é a 

ABP (Associação de Portos Britânica). Esta rede é constituída por 21 portos na Grã-

Bretanha que oferecem acessos marítimos, rodoviários e ferroviários. A ABP é considerada 

uma organização fundamental para o desenvolvimento de novas instalações e para o 

fornecimento de serviços personalizados para atender a vários aspetos do 

desenvolvimento, manutenção e operação de parques de eólica offshore. Um dos 

exemplos de atuação da ABP é no Green Port Hull, onde se realizou um investimento de 

mais de 310 milhões de libras entre esta organização e a Siemens Gamesa.  

O Green Port Hull detém uma posição de excelência para capitalizar a indústria eólica 

offshore no Reino Unido e esses atributos são a razão pela qual a Siemens Gamesa 
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escolheu este porto marítimo como o local para a construção das suas instalações de 

fabrico, montagem e manutenção de pás e turbinas eólicas offshore de classe mundial, 

que constitui, atualmente, a atividade central deste porto marítimo (Associated British Ports 

(ABP), 2020).  

Outros portos no Reino Unido, como o Grimsby, Barrow, Lowestoft, Swansea, Casco e 

Southampton, têm também crescido como principais centros de operação e manutenção 

de energia eólica offshore, através de apoios realizados pela ABP. 

O Porto de Blythm, também se localiza no Reino Unido e é um dos portos britânicos mais 

envolvidos em atividades relacionadas com a energia eólica offshore. Considerando a sua 

vasta experiência no setor eólico, o porto encontra-se bem posicionado para atender a 

vários serviços do setor eólico offshore, com o desenvolvimento de parques como o Dogger 

Bank, Seagreen e Hornsea. Além da disponibilidade para serviços relacionados com os 

parques eólicos, este porto marítimo centra-se na pesquisa da energia renovável offshore 

e dispõem de uma área para desmantelamento de equipamentos offshore. 
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Capítulo III - Políticas e iniciativas para as energias 

renováveis 
 

As alterações climáticas resultantes da produção e consumo de combustíveis fósseis, 

particularmente na produção de eletricidade, e o aumento do seu consumo, têm contribuído 

para uma preocupação social e para um debate sobre o aumento do uso de FER. Este 

aspeto tornou-se numa preocupação política nos vários países de todo o mundo e as FER 

têm recebido apoios crescentes das autoridades públicas em consequência das vantagens 

ambientais que fornecem (A. Silva, 2012).  

A International Energy Agency (IEA), lançou um relatório em 2020 (World Energy Outlook 

2019), que afirma que o crescimento das Energias Renováveis se deve em grande parte a 

um apoio político forte e a profundos incentivos, devendo, por isso, constituir-se numa 

preocupação política partilhada por todo o mundo. Além disso, os formuladores de políticas 

e reguladores devem agir rapidamente, de modo a acompanhar o ritmo das mudanças 

tecnológicas e a crescente necessidade de operações flexíveis nos sistemas de energia. 

Ao longo dos últimos anos, a Comissão Europeia tem vindo a estabelecer metas que se 

destinam a promover o cumprimento dos acordos internacionais relativamente aos gases 

de efeito de estufa e às reduções de emissões que prejudicam o meio ambiente. Políticas 

públicas de incentivo à conservação de energia têm sido aplicadas em vários países, a fim 

de reduzir o consumo de energia e, consequentemente, as emissões de gases de efeito 

estufa. Complementarmente à criação de programas e leis, o lançamento de planos de 

ação nacionais tornou-se uma medida importante para o apoio ao planeamento e execução 

de medidas de conservação de energia.  

As metas de energia renovável e as reduções nas emissões de CO2 são importantes 

impulsionadores na implantação da energia eólica offshore, assim como são para outras 

fontes renováveis. 

3.1 Políticas públicas 

Ao longo da literatura existente, é tido em conta, por parte de vários autores, a importância 

da atuação pública para a promoção de energias renováveis (Costantini & Crespi, 2013; 

Gawel, Strunz, & Lehmann, 2014; van der Loos, Negro, & Hekkert, 2020; Walker, 1995; 

Zoellner, Schweizer-Ries, & Wemheuer, 2008). Os instrumentos de política pública 
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utilizados para estimular o uso das energias renováveis devem necessariamente equilibrar 

diversos objetivos, tais como (A. Silva, 2012): 

• Reduzir a produção de energia a partir de combustíveis fósseis, através da adoção 

de Energias Renováveis, impulsionando um ambiente mais sustentável; 

• Utilizar nas várias atividades uma tecnologia evoluída, com base em FER, por parte 

dos governos de cada país; 

• Reduzir os custos e a volatilidade das energias renováveis, de modo a diminuir as 

incertezas sobre o lucro esperado pelos investidores e favorecer o uso deste tipo 

de energia nas várias atividades que contribuem para a dependência energética; 

• Fazer cumprir os planos estabelecidos pelas entidades e acordos internacionais no 

que se refere ao uso das energias renováveis. 

A convenção Quadro das nações Unidas para as Alterações Climáticas (CQNUAC) foi um 

tratado internacional resultante da Conferência das Nações Unidas, em 1992. Este tratado 

foi importante, dado que, foi retificado por 179 países do mundo e teve como objetivo a 

estabilização da concentração dos GEE na atmosfera em níveis que não prejudicassem o 

meio ambiente. O tratado não estabeleceu limites obrigatórios para as emissões de GEE 

na atmosfera, mas incluiu protocolos com limites obrigatórios de emissões. Um dos 

principais documentos resultantes desta convenção foi o conhecido Protocolo de Quioto. 

Ao longo dos últimos anos, têm sido realizadas reuniões periódicas, denominadas de 

Conferência das Partes, onde se estabelecem diversos protocolos, diretrizes e planos de 

ação contras as alterações climáticas. Alguns dos principais objetivos traçados pela 

Comissão Europeia foram vistos como grandes impulsionadores para o crescimento da 

percentagem de energia renovável na matriz energética de vários países europeus. Alguns 

destes exemplos são (APA, 2019) : 

• A política climática da UE 20/20/20, estabelecida em 2007, que traçou vários 

objetivos para serem cumpridos até 2020, entre os quais: menos 20% de GEE em 

comparação com o ano de 1990 e 20% de energia proveniente de FER na matriz 

energética; 

• Em 2014, foi acordado o quadro relativo ao clima e à energia para 2030, com um 

conjunto de metas para reduzir as emissões em 40 % até 2030, relativamente aos 

níveis de 1990; 

• O Roteiro para a Neutralidade Carbónica até 2050, de 2016, que estabelece 

objetivos fundamentais para a redução das emissões de mais de 80% até 2050, 
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com uma produção de energia na Europa inteiramente isenta de carbono e assente 

em energias renováveis; 

• Em dezembro de 2019, os dirigentes da EU aprovaram o objetivo de alcançar uma 

UE com impacto neutro no clima até 2050. 

Além das várias metas e planos estabelecidos pela EU e pelas Nações Unidas, outros 

documentos como as diretivas e decretos lei, dispuseram de um papel importante no que 

se refere ao tema em questão. Entre as várias Diretivas traçadas na Europa, destacam-se 

a Diretiva 2001/77/EC, criada em 2001 pelo Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à 

promoção da eletricidade produzida a partir de fontes de energia renováveis no mercado 

interno da eletricidade. Em 2009, esta diretiva foi revogada pela Diretiva 2009/28/EC e, 

mais tarde, o Parlamento Europeu e do conselho reformulou a mesma com o 

desenvolvimento da Diretiva (UE) 2018/2001, relativa à promoção da utilização de energia 

por FER. Outras Diretivas, como a do Ruído Ambiental 2002/49/EC; a Diretiva relativa à 

avaliação de impacto ambiental (AIA) 2011/92/EU; a Diretiva da Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE) 2001/42/EC e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar 

(UNCLUS), são também documentos relevantes na implementação de FER. 

A Associação Portuguesa do Ambiente (APA) desenvolveu o Plano Nacional da Energia e 

do Clima (PNEC), com uma caracterização da situação existente em Portugal no que se 

refere à Energia e ao Clima. Este regulamento reúne informações acerca das várias 

dimensões que constituem este tema, tais como, descarbonização, eficiência energética, 

segurança de abastecimento, entre outros aspetos. Além disso, refere a definição dos 

contributos nacionais, bem como políticas e medidas planeadas para o cumprimento dos 

diferentes compromissos globais da UE, relativamente ao tema abordado. 

No que se refere à visão geral dos principais objetivos, políticas e medidas no PNEC para 

2030, são tidos em conta (APA, 2019):  

1. Descarbonizar a economia nacional; 

2. Dar prioridade à eficiência energética; 

3. Reforçar o uso de energias renováveis e reduzir a dependência energética do país; 

4. Garantir a segurança de abastecimento;   

5. Promover a mobilidade sustentável; 

6. Promover uma agricultura e floresta sustentáveis e potenciar a captação de 

carbono; 

7. Desenvolver uma indústria inovadora e competitiva; 

8. Garantir uma transição justa, democrática e coesa. 
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Estes oito objetivos nacionais, definidos para o horizonte 2030, concorrem positivamente 

para a concretização da estratégia do PNEC. 

Uma questão que também é fundamental na política de evolução do setor industrial, diz 

respeito ao papel dos mercados domésticos, dado que, os governos que criam um mercado 

doméstico, estimulam as condições necessárias para que uma tecnologia seja adotada e 

difundida na sociedade, orientando a procura do mercado, como ocorreu com o mercado 

de veículos elétricos e de painéis fotovoltaicos. A desvantagem desta abordagem é que 

muitas vezes é dispendiosa, visto que o estado estabelece artificialmente um mercado para 

um produto, que é, normalmente, mais caro nos estágios iniciais de desenvolvimento do 

que as tecnologias existentes (van der Loos et al., 2020).  

3.2 Políticas energéticas dos oceanos 

Os mares e oceanos constituem uma vasta fonte de energia renovável, especialmente no 

que se refere à energia eólica offshore e à energia das ondas. O desenvolvimento deste 

setor emergente pode contribuir para o cumprimento das metas traçadas pela EU, no que 

se refere às energias renováveis e à redução dos GEE na atmosfera. 

A UE estabeleceu várias medidas que apoiam o desenvolvimento deste tipo de energia, 

entre os quais, o recente relatório Ocean Energy Strategic Roadmap. Este documento 

elaborado pela Comissão Europeia, destaca que os membros da UE devem investir na 

criação de condições para o desenvolvimento de tecnologias energéticas oceânicas, 

nomeadamente através da diminuição do risco associado ao investimento, da simplificação 

do licenciamento e do estabelecimento dos melhores locais de teste para as fases de 

lançamento pré-comercial (Ocean Energy Forum, 2016). 

O documento estabelece um plano e identifica metas, com base na liderança europeia em 

energia oceânica e no desenvolvimento de tecnologias limpas que possam atender a uma 

quantidade significativa da procura da energia na Europa nos próximos 35 anos.  Segundo 

este documento, a energia oceânica pode atender a 10% da produção de energia pela UE 

até 2050. Portugal veio contribuir proactivamente para este projeto europeu com a 

aprovação do Roteiro para uma Estratégia Industrial para as Energias Renováveis 

Oceânicas. 
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3.2.1 Roteiro para uma Estratégia Industrial das Energias Renováveis 

Oceânicas  

Além das várias metas estabelecidas pela UE com repercussões em Portugal, em 2016, 

foi apresentada pela ministra portuguesa do Mar uma estratégia no âmbito das energias 

renováveis oceânicas. Com isto, foi elaborado um método com base no modelo de 

desenvolvimento sustentável das energias renováveis oceânicas em Portugal, 

nomeadamente, no que se refere às boas práticas e princípios orientados para a 

competitividade deste setor, baseado em tecnologias emergentes, como a energia eólica 

offshore flutuante e a energia das ondas (Ministério do Mar, 2016).  

O objetivo primordial deste relatório foi propor políticas públicas que rentabilizassem o 

investimento efetuado na Investigação e Desenvolvimento (I&D) das energias renováveis 

marinhas, especialmente, na energia eólica offshore flutuante e na energia das ondas, 

tendo em vista a formulação de um modelo de financiamento sustentável e a 

industrialização competitiva no setor. 

Entre os vários resultados obtidos, foi possível concluir que as energias renováveis 

oceânicas possuem a capacidade para fornecer 25% da eletricidade consumida 

anualmente em Portugal. Este aspeto permite a construção de uma segurança energética 

sustentável, diminui em 20% a dependência energética nacional e evita a emissão de 8 

milhões de toneladas de CO2 por ano. 

Além disso, no respetivo documento foram demonstrados os principais desafios e 

oportunidades para Portugal exportar a tecnologia de energia eólica offshore, 

nomeadamente, no que se refere ao desenvolvimento de turbinas de maiores dimensões, 

inovação tecnológica e redução dos custos de operação e manutenção. 

Neste relatório, o potencial de Portugal como exportador das energias renováveis 

oceânicas é definido através de um plano de ação, constituído por três grupos de iniciativas 

focadas no objetivo estratégico da criação de um cluster industrial exportador destas novas 

tecnologias energéticas. Entre as várias medidas estabelecidas em cada grupo destacam-

se: 

• Desenvolvimento de um modelo inovador de financiamento, baseado no custo de 

projetos a instalar em Portugal; 

• Implementação de políticas e apoios financeiros que acelerem a competitividade da 

indústria portuguesa em locais específicos da cadeia de valor das energias 
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renováveis oceânicas, como também o apoio com financiamento para o 

desenvolvimento do projeto de energia eólica offshore em Viana do Castelo; 

• Criação de uma Zona-Piloto na região de Viana do Castelo, considerando a 

abundância do recurso eólico offshore; 

• Criação de centros de inovação que interliguem a ciência à indústria em portos 

marítimos, funcionando como aceleradores das energias renováveis oceânicas. 

3.3 Políticas e Iniciativas para a energia eólica offshore 

Durante os últimos anos, várias políticas e iniciativas tem sido empregues no que se refere 

à energia eólica offshore e, consequentemente, têm vindo a contribuir para o seu 

desenvolvimento. Os autores referem que a política associada à energia eólica offshore 

deve abranger cinco grandes áreas: apoio do governo e fiscal, incentivos baseados em 

quotas, disponibilidade do local específico, capital para o investimento e a construção de 

um ecossistema favorável à I&D (Semedo, 2018). 

As várias políticas que apoiam as energias renováveis, como o acordo de Paris, a política 

energética da UE25 e as políticas nacionais, têm contribuído para um aumento na procura 

de locais para a produção da energia eólica offshore. No entanto, as políticas relacionadas 

com o mercado da eletricidade no que se refere à distribuição da energia no mar e na terra, 

poderiam estimular mais a produção deste tipo de energia. Além disso, a cooperação entre 

bacias marítimas e regionais, poderia incentivar a interconexão múltipla e o 

desenvolvimento de uma rede com novas zonas de desenvolvimento transnacional. Outro 

aspeto é relativo à política para estimular o uso múltiplo de energia eólica offshore em 

conjunto com atividades recreativas, como a pesca e a aquacultura, dado que, este aspeto 

pode alterar os critérios de planeamento e design de um parque eólico offshore, como 

também o local da sua exploração. 

Relativamente ao processo de implementação de um parque eólico offshore, todos as 

etapas, tais como o consentimento do planeamento, a seleção, o design e o local, devem 

estar de acordo com a política local, nacional e europeia. 

Quando abordamos um tema como o da energia eólica offshore, que engloba os três 

pilares da sustentabilidade (ambiental, social e económico), é importante atuar em 

conformidade com estes suportes. O desenvolvimento de diretrizes para avaliar possíveis 

impactos socioeconómicos é também um fator importante no progresso da energia eólica 

offshore. O envolvimento da comunidade poderá ajudar a identificar as zonas mais 
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adequadas para o desenvolvimento deste tipo de energia, facilitando o aumento da 

implantação dos parques e contribuindo para a minimização dos impactos ambientais e 

das adversidades nas comunidades. De modo a melhorar esta questão da aceitação social 

e a integração dos parques eólicos, é essencial o planeamento e mapeamento antecipado 

do parque eólico, bem como a implementação de medidas de mitigação (GP WIND, 2013).  

Em relação aos atores que apoiam a produção da energia eólica offshore, destacam-se a 

WindEurope (Associação Europeia de Energia Eólica), ENTSO-E (Rede Europeia de 

Operadores de Sistemas de Transmissão) e Europacable (principal produtora de cabos da 

Europa).  

No que se refere às iniciativas que têm apoiado a prospeção da energia eólica offshore, 

ressaltam-se as descritas na Tabela. 4 (GP WIND, 2013; C. Silva et al., 2014). 

Tabela 4- Iniciativas para o desenvolvimento da energia eólica offshore. (Fonte: GP WIND, 2013; C. Silva et al., 2014) 

Nome da iniciativa Breve explicação da iniciativa 

Declaração política sobre a 

cooperação energética entre 

os países do mar do Norte 

Visa fortalecer ainda mais a cooperação energética dos países 

da região do Mar do Norte, no que se refere à energia eólica 

offshore. 

Good Practice WIND 

(Intelligent Energy Europe) 

 

Explica as barreiras ao desenvolvimento da produção eólica 

onshore / offshore, com objetivos para as energias renováveis, 

como também o envolvimento ativo das comunidades no 

desenvolvimento e implementação dessas medidas. 

O Projeto North Sea Grid É um projeto de pesquisa financiado pela Intelligent Energy 

Europe, sobre a implementação de uma rede offshore no Mar 

do Norte. 

The North Seas Countries 

Offshore Grid Initiative 

(NSCOGI) 

Iniciativa da Rede offshore dos Países do Mar do Norte, com o 

desenvolvimento de uma cooperação regional de 10 países, de 

modo a facilitar o desenvolvimento coordenado de uma 

possível rede de eletricidade offshore na área do Mar do Norte. 

Friends of the Super Grid 

(FOSG) 

Tem como objetivo a criação de políticas para a construção de 

uma super-rede europeia de distribuição de energia.  

 

Ao longo deste tópico foram referidas várias políticas que têm sido aplicadas na integração 

das energias renováveis. Seguidamente, na tabela. 5, são apresentadas as políticas e boas 
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práticas que têm contribuído para o desenvolvimento da energia eólica offshore (Cox et al., 

2015). 

Tabela 5- Políticas e boas práticass para a implementação de energia eólica offshore (Fonte: Cox et al., 2015) 

Políticas Boas práticas  

Padrões de eletricidade 

renováveis 

• Estabelecer metas de FER de longo prazo, que se 

desenvolvam com o tempo, para apoiar o crescimento da 

energia eólica. 

• Desenvolvimento de tecnologia eólica offshore; 

• Suporte a um ambiente político que facilite a implementação 

de tecnologias para produção de energia eólica. 

Tarifas de alimentação 

• Diferenciação de pagamentos de Wind FIT5 em relação à 

qualidade dos recursos, tamanho do projeto, desenvolvimento 

eólico offshore e em relação à tecnologia aplicada; 

• Considerar pagamentos bónus e prémios para apoiar 

objetivos mais amplos de desenvolvimento eólico; 

• Considerar a regressão dos preços do Wind FIT. 

Padrões de interconexão e 

medição líquida para 

energia eólica distribuída 

• Estabelecer padrões de interconexão; 

• Considerar uma política de medição de rede eólica. 

Investimentos eólicos e 

créditos fiscais de produção 

• Estabelecer uma taxa de incentivo; 

• Suporte a um ambiente de política estável; 

• Determinar o período de incentivo fiscal; 

• Considerar sobre o crédito fiscal de produção eólica e o 

crédito tributário para investimentos eólicos; 

• Apoiar entidades não tributáveis. 

Abordagens adicionais 

para apoiar o investimento 

privado 

• Identificar as zonas de energia eólica competitivas; 

• Reduzir os riscos e custos de capital; 

• Simplificar os processos de licenciamento. 

 

Tendo por base a tabela apresentada, considera-se que entre os vários mecanismos 

utilizados para incentivar a introdução e desenvolvimento de energia eólica, as tarifas 

remuneratórias fixas (FIT), representam o mais frequentemente utilizado. Esta forma de 

incentivo tem sido aplicada em vários países europeus e tem constituído um mecanismo 

 
5 FIT - É um mecanismo de políticas publicas projetado para acelerar o investimento em tecnologias 
de energia renovável através da oferta de contratos de longo prazo aos produtores de energias 
renováveis, normalmente com base no custo de produção de cada tipo de tecnologia. 
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de sucesso no estímulo ao investimento nestas tecnologias. Além deste processo, existem 

outras ferramentas relevantes para o crescimento deste tipo de energia, tais como, os 

incentivos fiscais, que estimulam o envolvimento da cadeia de abastecimento nacional; 

simplificação do processo de licenciamento, que possibilita a redução do tempo e 

complexidade dos processos de implementação da energia.  

No que se refere ao licenciamento, sabe-se que para a instalação de dispositivos para 

produção energia eólica offshore, tratando-se de um domínio público marítimo, é 

necessário requerer uma licença de instalação e utilização. Este tipo de procedimentos 

encontram-se estipulados pela Diretiva Quadro da Água (DQA), Diretiva 2000/60/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000, onde se estabelece as 

bases para o quadro institucional nacional, baseado no conceito de gestão das bacias 

hidrográficas. No que se refere à ordenação do espaço marítimo em relação às atividades, 

estas são reguladas pelo Planeamento e Ordenamento do Espaço e Atividades Marítimas 

(POEM) (C. Silva et al., 2014).  

Conclui-se que as políticas publicas e iniciativas desempenham uma função relevante em 

todas as etapas de desenvolvimento das várias energias renováveis, desde a etapa inicial 

de apoio à I&D, ao apoio financeiro nos primeiros projetos de demostração e pré-

comercialização, como também no incentivo à prospeção do mercado e atuação das fases 

de instalação e manutenção. 

3.3.1 Associação Europeia de Energia Eólica 

A Wind Europe (Associação Europeia da Energia Eólica), é considerada a voz da indústria 

eólica, dado que promove ativamente a energia eólica em todo o mundo, em especial na 

Europa. No total são mais de 400 membros ativos em 35 países, que abrangem vários 

fornecedores dos vários componentes necessários para a produção deste tipo de energia, 

tais como, turbinas eólicas, torres e pás eólicas. Além disso, também  se consideram 

institutos de pesquisa, associações nacionais de energia eólica e renováveis, empreiteiros, 

fornecedores de eletricidade, empresas financeiras, empresas de seguros e consultores 

(WindEurope, 2020). 

Além das vantagens no leque de membros que constitui esta associação, esta também 

coordena ativamente políticas internacionais, comunicações, pesquisas e análises no que 

se refere à energia eólica. Disponibiliza vários serviços para atender aos requisitos e 

necessidades dos membros, a fim de, promover o seu desenvolvimento, oferecendo as 

melhores oportunidades neste setor. A associação formula e estabelece posições políticas 
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para a indústria eólica em questões estratégicas, através de uma cooperação com a 

indústria e instituições de pesquisa em vários projetos de desenvolvimento do 

mercado. Além disso, a mesma ajuda a criar uma estrutura legal adequada dentro do qual 

os membros podem desenvolver os seus negócios no setor da energia eólica com sucesso 

(WindEurope, 2020). 

Outro aspeto relevante da Wind Europe é que desenvolve campanhas destinadas a 

aumentar a conscientização sobre os benefícios do vento e a aumentar a aceitação social 

para a produção da energia eólica. Estimula ainda o intercâmbio de experiências 

internacionais em políticas, finanças, desenvolvimentos técnicos e últimas tecnologias, 

através da organização regular de vários eventos, como por exemplo, conferências, 

exposições, seminários e workshops (WindEurope, 2020).   

As exposições desenvolvidas por esta entidade englobam os seguintes setores: principais 

personalidades da indústria eólica, investidores e especialistas técnicos de equipamentos, 

líderes corporativos e funcionários com poder de decisão, investidores e financeiros na 

energia eólica, responsáveis de compras, serviços, transporte e logística e pessoas 

dedicadas à pesquisa, design, tecnologia e desenvolvimento de produtos para produção 

de energia eólica (Neventum, 2019). 

3.3.1.1 Offshore Wind Europe Ports Platform 

Como revisado anteriormente, os portos marítimos têm adquirido cada vez mais 

importância no que se refere à energia eólica offshore. Em 2017, a Wind Europe 

desenvolveu um relatório que apresenta uma revisão da evolução e da importância da 

energia eólica offshore em portos marítimos (Wind Europe, 2017).  

Com o crescimento do setor da energia eólica offshore em vários portos internacionais, a 

associação Wind Europe criou uma plataforma de portos marítimos associados à energia 

eólica offshore, denominada Offshore Wind Europe Ports Platform. Esta plataforma, reúne 

portos com operações ativas e interesse na energia eólica offshore, de modo a compartilhar 

as melhores técnicas e garantir que as várias partes interessadas seguem as tendências 

do setor que está em constante mudança. Em suma, esta plataforma fornece informações 

sobre a política nacional, política da UE e política regional, a fim de identificar 

regulamentações que apoiem o uso desta atividade nos vários portos. Oferece ainda 

oportunidades para a criação de ferramentas digitais de forma a facilitar a transferência de 

conhecimento e a descoberta dos vários serviços. 
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Os principais membros desta plataforma são alguns dos portos onde se realizam atividades 

associadas à energia eólica offshore, já descritos anteriormente. Entre eles, encontra-se o 

Porto da Coruña e o Porto de Bilbao em Espanha; o Porto de Amesterdão e o Porto de 

Den Helder na Holanda; o Porto Atlantique La Rochelle, o Porto de Nouvelle e o Porto de 

Normandie em França; o Porto de Esbjerg, o Porto de Grenaa e o Porto de Rønne na 

Dinamarca; o Porto de Galway na Irlanda e, ainda, o Porto de Ostende na Bélgica. 
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Capítulo IV – Discussão e resultados  

Neste capítulo, pretende-se averiguar as potencialidades do Porto de Aveiro, como 

entidade acolhedora de um cluster de energia eólica offshore, tendo em conta o mercado 

desta energia, assim como os tipos de clusters e portos marítimos relacionados com a 

mesma.  

Além disso, tendo em conta a localização da ASM Offshore na ZALI do Porto de Aveiro e 

o facto de ser uma empresa que pertence ao ramo das energias renováveis offshore, 

considerou-se a sua inclusão neste trabalho como um estudo de caso. Com a análise desta 

empresa, pretende--se inferir qual o seu posicionamento no mercado das energias 

renováveis offshore e quais as vantagens da sua presença no Porto de Aveiro, de modo a 

perspetivar os benefícios do porto no acolhimento de um conjunto de empresas do mesmo 

ramo para a formação do cluster. A ASM Offshore serve de âncora ao Porto de Aveiro no 

que se refere ao mercado da energia eólica offshore, dado que, dispõe de conhecimentos, 

alta tecnologia integrada nesta atividade e detém a capacidade de influenciar as decisões 

de negócio e a localização de várias empresas de fornecedores e clientes qualificados, 

requeridos para a formação do cluster. 

4.1 ASM industries – estudo de caso 

 

 

Figura 9-Logotipo do grupo ASM Industries. (Fonte: ASM Industries, 2018) 

A ASM Industries é uma holding6 criada em 2007, no seio do Grupo A. Silva Matos, grupo 

industrial metalomecânico Português, fundado em Sever do Vouga, em 1980. 

Ao longo dos anos, o grupo A. Silva Matos (ASM) atuou fundamentalmente em setores 

como o alimentar, petróleo e gás, através do fabrico de tanques de armazenamento e de 

 
6 Empresa que tem como objetivo a administração, ou controle, de uma ou mais empresas 
pertencentes à mesma companhia 
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outros equipamentos em aço e sob pressão. Além disso, aplicou esforços em soluções 

logísticas, como cisternas rodoviárias e contentores para transporte marítimo e ferroviário. 

Em 2007 o Grupo decidiu aplicar os seus conhecimentos e investir em capacidade de 

fabrico, criação de empregos e projetos relacionados com as energias renováveis.  

Nesta sequência, surgiu a criação da ASM Industries, com o objetivo de criar capacidade 

industrial e diversificar a atividade do grupo no setor das energias renováveis. Esta holding 

atuou particularmente na indústria da energia eólica, através do desenvolvimento de 

estruturas de aço, como torres eólicas e fundações offshore, e também no setor das 

energias renováveis marinhas (ondas e marés) e aquacultura offshore, através da 

conceção de estruturas marinhas. Com base na experiência desta empresa na venda de 

equipamentos metálicos, a ASM Industries posicionou-se como um fornecedor de 

referência, com altos níveis de qualidade e competitividade em toda a Europa.  

Com o crescimento deste grupo no mercado de equipamentos para produção de energia 

eólica, em 2007, a ASM Energia foi convidada a integrar o consórcio ENEOP (Eólicas de 

Portugal), no qual teve de investir numa nova unidade fabril especializada em torres eólicas 

para aplicação onshore. Durante os 5 anos seguintes, observou-se um crescimento e 

sucesso da empresa, repercutindo-se num impacto social e económico, cumprindo todos 

os seus objetivos de vendas. 

Considerando o pioneirismo e o sucesso por parte desta empresa, surgiu a oportunidade 

de integrar um novo consórcio Europeu, o “Windplus”. Este consórcio desenvolveu um 

projeto conhecido por “WindFloat”, anteriormente referido no capítulo do “Mercado da 

energia Eólica offshore”. O projeto baseou-se no desenvolvimento de uma plataforma semi-

-submersível e flutuante, onde se instalou uma turbina eólica para produção de energia 

eólica offshore. Neste projeto, o Grupo ASM Industries foi responsável pela construção e 

fornecimento da plataforma protótipo do referido projeto para teste, na Póvoa de Varzim, 

em 2011. 

Recentemente, em 2018, a ASM Industries estabeleceu um novo contrato com este 

consórcio, para o fornecimento de 2 plataformas Windfloat para um projeto pré-comercial, 

em Viana do Castelo, com turbinas eólicas de elevada potência (8,5MW). 

Tendo em conta a evolução dos mercados e de modo a dar resposta às necessidades dos 

clientes, surgiu a oportunidade de fundar a ASM II Offshore Industries, S.A., seguidamente 

designada de ASM Offshore. Esta subsidiária da holding ASM Industries fundou-se em 

2015 e tem como principal objetivo o acompanhamento das tendências do mercado da 
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energia eólica offshore, como também a criação de condições favoráveis para o 

fornecimento de equipamentos metálicos de grandes dimensões para aplicação em novos 

parques eólicos offshore.  

Com esta transição, a ASM Industries passou a dividir-se em ASM Energia e ASM Offshore, 

passando a dispor de duas unidades fabris.  

No que se refere à ASM Energia, a sua fábrica localiza-se em Sever do Vouga e é 

responsável pela produção de torres eólicas onshore e por tubulares. Esta subholding 

produz mais de 25 000 toneladas de aço e mais de 640 secções de torres onshore por ano. 

A ASM Offshore, encontra-se sediada numa área concessionada do Porto de Aveiro (ZALI), 

e nesta unidade fabril, produzem-se torres eólicas offshore e fundações. A empresa 

investiu, em 2018, mais de 30 milhões de euros, e começou a desenvolver estas estruturas 

em 2019. 

Atualmente, a ASM Offshore, dispõe de uma área total de aproximadamente 72 000 m2 e 

é constituída por 3 linhas de produção e uma área de fabrico de cerca de 22 000 m2. Na 

fig. 10, encontra-se representada toda a área fabril da empresa na ZALI do Porto de Aveiro. 

 

Figura 10- Unidade fabril da ASM Offshore na ZALI do Porto de Aveiro.  

O principal objetivo da ASM offshore é o alargamento da sua cadeia de clientes, através 

da promoção de parcerias de cooperação com os clientes, nomeadamente a nível 

internacional. Como missão, esta empresa pretende dar resposta às solicitações do 

mercado, fornecendo estruturas metálicas de alta qualidade, seguras e com preços 

competitivos para o setor das energias renováveis offshore, contribuindo para a 

sustentabilidade do planeta. 
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4.1.1 Análise SWOT da ASM Offshore 

Realizou-se uma análise SWOT à empresa em questão, de modo a avaliar o contexto 

interno, através do reconhecimento e avaliação das forças e fraquezas da empresa, assim 

como o contexto externo, mediante a identificação das oportunidades e ameaças. Esta 

análise encontra-se na Tabela 6. 

Tabela 6- Análise SWOT ASM Offshore (Fonte: adaptado de Tavares, 2019) 

 Fatores internos 

(Características da organização) 

 

Fatores externos 

(Características do mercado) 

P
o

n
to

s
 f

o
rt

e
s
 

 
Forças: 
 

• Capacidade instalada única em 

Portugal; 

• Equipa jovem; 

• Certificação de sistemas; 

• Flexibilidade operacional; 

• Disponibilidade de serviço; 

• Grupo com boa imagem; 

• Canais de distribuição bem 

desenvolvidos; 

• Localização estratégica (na 

ZALI do Porto de Aveiro junto à 

costa); 

• Altos investimentos com o 

objetivo de aumentar a 

capacidade produtiva e 

experiência nas áreas de 

negócio; 

• Experiência acumulada da 

empresa no setor eólico. 

 
Oportunidades: 
 

• Setor em expansão; 

• Desenvolvimento socioeconómico; 

• Investimento na formação; 

• Interesse empresarial no sector; 

• Posicionamento estratégico em novos 

mercados menos desenvolvidos; 

• Fundos estruturais de apoio ao 

investimento produtivo e à inovação; 

• Incentivo das políticas nacionais e 

internacionais visando o aumento da 

incorporação nacional; 

• Queda rápida dos custos de despesas 

de capital no setor offshore que torna 

a energia eólica a opção de menor 

custo para nova capacidade de 

produção de energia em vários 

mercados de todo o mundo; 

• Desenvolvimento de energia eólica 

offshore flutuante, que oferece o 

potencial de expandir as áreas em que 

este tipo de energia é viável e 

economicamente atraente. 
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P
o

n
to

s
 f

ra
c

o
s
 

 
Fraquezas: 
 

• Necessidade de importação de 

matérias primas; 

• Falta de cadeia de fornecedores 

locais/nacionais capazes de 

responder às necessidades da 

empresa; 

• Tecnologia instalada inovadora, 

sujeita a períodos de 

adaptação; 

• Necessidade de adaptação às 

exigências de um sector muito 

restrito e rigoroso; 

• Custos elevados de instalação e 

manutenção das tecnologias; 

• Custos fixos de operação 

bastante elevados; 

• Setor com possibilidade de 

elevado índice de sinistralidade. 

 

 

 
Ameaças: 
 

• Crise económica; 

• Volatilidade das políticas ambientais; 

• Aumento da concorrência no 

mercado de tecnologia offshore; 

• Escassez de mão de obra 

qualificada; 

• Mudança nas necessidades do 

cliente; 

• Maiores exigências das obrigações 

de conformidade legal e ambiental; 

• Volatilidade política, social e 

financeira na Europa; 

• Ciclo de vida do produto apresenta 

fases com impactos ambientais 

significativos; 

• Falta de apoio financeiro para o 

desenvolvimento de mais projetos 

que suportem a energia offshore; 

• Mercado elétrico fortemente 

concentrado; 

• Poucos fabricantes / fornecedores 

primários ao nível nacional. 

 

 

Através da análise SWOT efetuada, foi possível concluir que o ambiente interno da 

empresa é formado por um conjunto de forças que têm contribuído para o seu sucesso, no 

que se refere ao facto desta empresa ser pioneira em Portugal, ter uma localização 

estratégica, flexibilidade operacional e ter a possibilidade para um alto investimento. Todos 

estes fatores são importantes para o desenvolvimento de qualquer empresa, em qualquer 

setor, visto que marca pela diferença e torna a empresa mais competitiva.  

Ainda no ambiente interno, relativamente às fraquezas, o facto da empresa produzir um 

produto semelhante às empresas concorrentes e necessitar de importação de matéria 

prima, são dois fatores que têm condicionado o aumento das receitas. 

No que se refere ao ambiente externo, a falta de mão-de-obra especializada é vista como 

uma das principais ameaças à empresa. Esta realidade levou à criação de uma “escola” 

interna para a formação de soldadores. Desta forma, a ASM pode contratar colaboradores 

não especializados, que são integrados num programa de formação em soldadura que lhes 

confere as competências exigidas nesta tarefa especializada. Este aspeto é um exemplo 

relevante de como se pode converter uma ameaça numa oportunidade. Outra ameaça 
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refere-se ao aumento da concorrência no mercado da tecnologia offshore, visto que leva à 

diminuição das margens lucrativas da empresa. 

Relativamente às oportunidades, este é sem dúvida um setor em expansão, com um 

aumento no crescimento deste mercado, o que leva a boas prospeções para o futuro da 

empresa em análise. 

4.1.2 Fatores críticos associados à ASM Offshore 

Analisados os vários fatores críticos associados à ASM Offshore, infere-se que a empresa 

terá obrigatoriamente de ter capacidades, em termos destes fatores, para enfrentar os 

desafios inerentes ao desenvolvimento do segmento da energia eólica offshore e para 

assegurar a competitividade e evolução sustentada da empresa. Face a esta situação, 

seguidamente irão ser identificados alguns destes fatores críticos, bem como a posição da 

empresa face aos mesmos. 

• Internacionalização 

A internacionalização é um conceito que atua em várias áreas. Refere-se às trocas 

económicas, políticas, culturais entre nações e às relações que daí resultam. Este é 

considerado um dos maiores fatores de desenvolvimento de uma empresa, especialmente 

num setor como o da energia eólica offshore que está em constante mudança e expansão.  

No que se refere à ASM Offshore, e considerando os pontos negativos retirados da análise 

SWOT, é importante que a empresa trace uma estratégica de internacionalização que 

reforce a imagem corporativa e posicione a empresa como um fornecedor global de um 

produto inovador e diferenciado. Para um crescimento em grande escala desta empresa é 

necessário efetuar ações de prospeção de mercado, de modo a captar clientes e reunir um 

elevado conjunto de encomendas. O futuro passa por explorar, nos mercados externos, o 

enorme potencial de crescimento do setor associado à indústria das energias renováveis 

offshore.  

• Logística 

A logística é um setor da empresa responsável por dispor de recursos e informações para 

a execução de todas as atividades de uma organização.  

Um dos aspetos fundamentais associados à ASM Offshore diz respeito ao transporte da 

mercadoria. A proximidade física entre os portos, as origens de mercadorias e os destinos, 
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são atualmente aspeto fundamentais na competitividade deste setor. Isto porque, os custos 

de transporte associados aos vários equipamentos desenvolvidos para a produção de 

energia eólica offshore são dispendiosos, devido ao tipo de estruturas de elevado peso. 

Estes custos de transporte podem ultrapassar 50% do custo total da cadeia logística. 

Assim, o transporte marítimo apresenta-se como a forma mais económica e mais benéfica 

do ponto de vista ambiental para o transporte deste tipo de mercadoria.  

Considerando o posicionamento privilegiado de Portugal, este é visto como uma plataforma 

de negócios priorizada para Leste e Oeste e um ponto central de importantes rotas 

internacionais. A localização de excelência da ASM Offshore apresenta grande potencial 

de capitalização para a empresa e uma redução dos seus custos logísticos provenientes 

do transporte. Uma vez que, como já vimos no capítulo anterior relativamente à “Análise 

do Porto de Aveiro em relação a outros portos nacionais”, o Porto de Aveiro detém 

capacidades únicas de layout, um importante eixo de comunicações e uma zona de 

influência bastante industrializada e dinâmica. Isto representa para a ASM Offshore a 

anulação de quaisquer custos logísticos de transporte das mercadorias até ao porto, que 

se irá refletir diretamente em ganhos de competitividade para a empresa nos mercados 

internacionais e irá garantir maior controlo nos timings de entrega aos clientes, fator que é 

fundamental neste segmento. 

• Eficiência produtiva  

A eficiência produtiva é também um critério que tem interferência direta na qualidade, 

flexibilidade e controlo de custos. Além disso, este fator pode condicionar a capacidade de 

resposta das empresas e, consequentemente, afastamento de projetos de elevada 

envergadura e com grande impacto económico. De modo a dar resposta a essas 

oportunidades e assegurar um lead time que garanta às empresas elevados níveis de 

competitividade, é necessário dispor de uma grande capacidade instalada, com uma área 

produtiva tecnologicamente avançada e métodos de produção que permitam a otimização 

dos tempos de fabrico, ganhos de precisão, produtividade e segurança.  

No que se refere à ASM Offshore, seria essencial uma unidade fabril de modo a responder 

a estes fatores, a atualização dos seus equipamentos e métodos de produção, tal como a 

adequação do perfil dos recursos humanos às novas exigências do setor. 

A empresa já realizou um investimento e atualmente possui uma nova unidade fabril, 

dotada de grande capacidade instalada e equipamentos com características específicas 

para a produção de novos produtos de elevadas dimensões. Com o crescimento desta 
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unidade de produção, foram implementadas iniciativas internas para a adoção de evoluídos 

processos e métodos produtivos, focando a sua atividade no reforço da valorização da 

cadeia de valor do produto, e nos mercados e setores de atividade com maior potencial de 

crescimento qualitativo e quantitativo, como é o caso do mercado associado às energias 

offshore. 

Assim, esta empresa pode afirmar-se como um fornecedor de referência do setor para o 

mercado em expansão da energia eólica offshore, refletido no fornecimento ao mercado 

de produtos inovadores com excelente relação de qualidade-preço, bem como um lead 

time que, juntamente com as restantes áreas de competitividade, se traduzirá em 

vantagens claras nos concursos para implementação de parque eólicos offshore nos 

mercados Internacionais.  

Os vários fatores críticos abordados associados à ASM Offshore, são também os pontos 

críticos de muitas empresas deste setor. Assim, com estas observações, pretende-se 

perceber quais os principais pontos a ter em conta na gestão do possível cluster, como 

também as principais estratégias de atuação das empresas e benefícios que podem retirar 

do “alojamento” na ZALI do Porto de Aveiro, de modo a aplicar medidas inovadoras para 

atingir o sucesso. 

4.2 Cadeia de Valor do mercado da Energia eólica offshore 

Uma “Cadeia de Valor” é considerada um conjunto de atividades realizadas por uma 

empresa com o objetivo de criar valor para os seus clientes, acionistas e colaboradores. 

Deste modo, a forma como as atividades da cadeia são realizadas vai determinar 

os custos e afetar os lucros da empresa. 

Do ponto de vista das operações, o conceito de “Cadeia de Valor”, está relacionado com 

os agentes e processos pelos quais as matérias-primas (inputs), são transformadas em 

bens ou serviços (outputs), com a finalidade de atender às necessidades de um cliente ou 

consumidor final. Para o estudo proposto, o termo de cadeia de valor, está associado à 

cadeia global de mercadorias, que analisa toda a organização do sistema global de 

produção de energia, bem como a evolução de todo este ciclo. 

Considerando o objetivo do estudo desenvolvido, considerou-se fundamental proceder à 

análise do ciclo de negocio atual da ASM Offshore, assim como do ciclo de negocio global 

em que a ASM Offshore se insere, de forma a perspetivar quais as melhores empresas 

para interagirem com a mesma, e de que modo o facto dessas empresas se estabelecerem 

https://www.treasy.com.br/blog/gestao-de-custos-e-despesas-e-reducao-de-custos-e-despesas
https://www.treasy.com.br/blog/rentabilidade-x-lucratividade-voce-sabe-a-diferenca
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no Porto de Aveiro pode beneficiar esta entidade, assim como a empresa em questão. No 

que se refere à cadeia de valor da ASM Offshore e considerando o ambiente em que esta 

se insere no ramo das energias renováveis, efetuou-se uma análise geral da cadeia de 

valor do mercado da energia eólica offshore e uma análise mais profundada da empresa 

em questão.  

Relativamente aos inputs associados a este processo, consideram-se todos os materiais 

que permitem obter os outputs, que neste caso em particular, se refere à obtenção da 

turbina eólica offshore para produção de energia. Assim, presume-se que os inputs 

relativos a esta atividade, sejam as estruturas que compõe as turbinas eólicas, tais como: 

pás eólicas, torres eólicas, fundações, rotor, gerador, entre outras, como também os 

componentes que formam estas estruturas, como aços, cabos, tintas, parafusos, suportes, 

entre outros. 

Em relação às fases do ciclo de vida de todo o processo, consideram-se todas as atividades 

que contribuem para a sua concretização, nomeadamente: fabricação dos componentes 

da turbina eólica; serviços de construção, montagem e instalação da turbina; transporte 

dos vários equipamentos; manutenção dos parques eólicos e desmantelamento no fim de 

vida das estruturas.  

São várias as empresas responsáveis por estes processos pelos quais a matéria prima é 

movimentada e transformada até se obter o produto final. Na figura 11, encontra-se 

disposta, de uma forma sucinta, a informação relativamente à cadeia de valor associada 

ao mercado tecnológico para produção de energia eólica offshore. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Consumidor final 

Empresas do setor energético 

Tecnólogos de turbinas eólicas 

Empresas de componentes para 

turbinas eólicas 

Empresas fornecedoras de matérias-primas 

para o fabrico dos componentes 

Figura 11-Cadeia de valor do mercado de produção de energia eólica offshore. (Fonte: elaboração própria) 



Viabilidade do cluster de energia eólica offshore no Porto de Aveiro 

 

68 
 

No topo da cadeia de valor de todo o sistema das energias renováveis offshore, encontram-

se os consumidores finais de energia, ou seja, os principais beneficiários de todo este 

processo (Ex. sociedade, indústria e serviços). Seguidamente, apresentam-se as utilities 

deste ramo, isto é, as empresas responsáveis pela produção, distribuição e 

comercialização da energia, como a EDP, Endesa, Iberdrola, Orsted, Vattenfall e a RWE. 

Posteriormente surgem os O&M’s (tecnólogos) de turbinas eólicas offshore, como a 

Vestas, Enercon, Siemens Gamesa, Nordex, Acciona, GE, Gold Wind, entre outras. Estas 

empresas têm um papel de relevância nesta cadeia de valor, dado que são as principais 

responsáveis pela junção de todos os componentes que constituem a turbina eólica, até 

se atingir o produto final. Depois destas empresas, apresentam-se as várias entidades 

responsáveis pelo fornecimento dos componentes aos tecnólogos, tais como, pás eólicas, 

torres eólicas, fundações, rotor, gerador, entre outras. Finalmente, na base da pirâmide, 

encontram-se as empresas de fornecedores de matérias-primas, ou seja, fornecedores de 

aços, tintas, suportes, parafusos, maquinaria, etc. Este tipo de empresas são a base do 

processo produtivo, dado que, sem estas matérias-primas e tecnologia (maquinaria) não 

seria possível a concretização do processo. 

Além da cadeia base de suprimentos, existe uma extensa cadeia de sub-suprimentos que 

não são indicados anteriormente, no entanto, são atores essenciais no desenvolvimento 

de todo o processo. Destacam-se as operações de navios e embarcações no setor da 

energia eólica offshore e as soluções de logística, tais como, gruas, guindastes, 

plataformas, carros hidráulicos, consultoria técnica e de serviços, topografia, geologia, I&D, 

serviços portuários de expansão e manutenção, entre outras.  

 4.2.1 Análise da cadeia de valor da ASM Offshore 

A ASM Offshore, surge como uma das empresas que fornece alguns dos componentes 

principais para o processo anteriormente analisado, através do fornecimento de torres 

eólicas, fornecidas habitualmente aos tecnólogos e fundações offshore, normalmente 

fornecidas diretamente ao cliente final ou aos instaladores. Seguidamente, apresentam-se 

imagens com a informação relativa aos tipos de produtos que são produzidos e fornecidos 

por esta empresa, bem como a sua constituição. Consideram-se fundações offshore da 

Fig. 12 à Fig. 16 e torres eólicas na Fig. 17 (ASM Industries, 2020b, 2020a). 
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Figura 12 – Fundação offshore: Monopile (Peça de transição; Aço secundário) 

 

 
Figura 13 - Fundação offshore: Tripod (Peça de transição; Aço secundário; Tubulares) 

 

 

Figura 14-Fundação offshore: Jacket (Legs; Braces; XYK Joints; Suction Buckets; Floating; Tanks; pile clusters) 

 

 

Figura 15- Fundação offshore: Jacket (Peça de transição; aço secundário; Treliça superior; Treliça inferior; Pile) 
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Figura 16- Fundação Offshore: Flutuante (Upper Beams; Lower Beams; Treliças; Colunas) 

 

Figura 17- Torre eólica offshore (Secções de torre internas; Componentes em aço) 

O mercado associado a uma empresa, desde os seus fornecedores e clientes, aos seus 

concorrentes, afeta diretamente o seu posicionamento e influencia a sua vantagem 

competitiva em relação a outras empresas do mesmo setor. Considerando que a ASM 

Offshore atua como uma ancora do Porto de Aveiro, no que se refere ao cluster pretendido, 

torna-se importante uma análise mais profunda dos vários stakeholders que a constituem. 

Considerando o mercado anteriormente analisado, em relação aos potenciais clientes de 

torres eólicas desta empresa, destaca-se a Enercon, Senvion, GE Wind Energy, Siemens 

Gamesa Acciona e Nordex. No que diz respeito às fundações offshore, os principais 

players e potenciais clientes são a Ortersd, Vattenfall, EDP, RWE, DEME, Van Oord, 

Saipem, SHL, Kyaerner, Smulders, Lamprell, PrinciplePower e WindPlus. 

Relativamente aos fornecedores das matérias-primas que podem integrar os produtos 

fabricados pela ASM Offshore, esta informação encontra-se disposta na tabela 7. 
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Tabela 7- Fornecedores das matérias-primas para a ASM Offshore 

Tipo de Produto Empresa País 

AÇO 

Ancofer / Dilinger Holanda/Alemanha 

Metinvest Trametal Itália 

POSCO Coreia do Sul 

NLMK Dinamarca 

FLANGE 

Taewoong Coreia do Sul 

Euskal Forging Espanha 

Barranquesa Espanha 

TINTA 

Hempel Reino Unido 

Jotun Noruega 

SIKA Alemanha 

CIN Portugal 

AÇO SECUNDÁRIO 

Mostostal Pomorze Polónia 

Aluship Polónia 

Rometal Países Baixos 

Aluwind Dinamarca 

TRANPORTES 

Laso Portugal 

Actanis Espanha 

Burmester Portugal 

Coordinadora Espanha 

Core Marine Noruega 

OHT Noruega 

 

Com base na tabela apresentada (tabela.7), é possível inferir que grande parte dos 

potenciais fornecedores da ASM Offshore são internacionais. Este aspeto vai de encontro 

com o referido na análise SWOT desta empresa, relativamente à sua dependência por 

importação de matérias-primas. Através desta asserção, e com base na revisão de 

literatura, é possível deduzir duas alternativas possíveis: ou não existe um mercado 

nacional especializado, relacionado com o setor das energias offshore, que consiga suprir 

as necessidades das empresas nacionais; ou o mercado internacional oferece melhores 

produtos qualidade/preço que justifiquem a sua compra a empresas internacionais, com 

acréscimo de custo de transporte e taxas. Esta perspetiva permite inferir que não existe a 

nível nacional, para este setor, mercados competitivos com as redes internacionais.  
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Os concorrentes desta empresa, são algumas das instituições referidas no ponto 2.1.5 do 

presente trabalho, em relação ao “Mercado da energia eólica offshore”, relacionadas com 

as fundações e torres eólicas offshore.  

4.3 Estudo de benchmarking dos principais clusters europeus de 

energia eólica offshore 

Neste tópico, propõe-se a realização de uma análise de benchmarking aos principais 

clusters relacionados com a energia eólica offshore em toda a Europa, de modo a avaliar 

os seus membros e parceiros, tal como os projetos em que estão envolvidos. Com esta 

informação, pretende-se identificar o tipo de empresas potenciais de negócio para 

implementar no cluster do Porto de Aveiro e perceber quais são os principais requisitos 

para a sua formação, de modo a identificar a viabilidade da criação do cluster. 

4.3.1 Tipos de benchmarking 

Os benchmarks são considerados pontos de referência utilizados para comparar 

desempenhos. Estes podem comparar processos, produtos ou operações e as 

comparações podem ser contra ou parte do negócio. De um modo geral, este tipo de 

análise divide-se em duas categorias principais: interna e externa. O benchmarking interno 

compara desempenhos, processos e práticas entre diferentes grupos dentro da mesma 

organização, enquanto que o benchmarking externo é mais competitivo, visto que, compara 

o desempenho dos negócios com base em outras empresas. Consideram-se, portanto, 

vários tipos específicos de benchmarking: 

• Benchmarking interno: procura das melhores práticas dentro da própria 

organização, olhando para os diversos departamentos e processos internos; 

• Benchmarking genérico: comparação de aspetos da funcionalidade das 

empresas para determinar as melhores práticas para um dado setor; 

• Benchmarking competitivo: é a análise da concorrência com o objetivo de 

melhorar as práticas e superar as performance e resultados dessas empresas; 

• Benchmarking funcional: é a comparação das funções entre empresas, mesmo 

que não sejam do mesmo ramo; 

• Benchmarking de cooperação: resulta da cooperação entre empresas 

concorrentes que compartilham informações para crescerem em conjunto. 
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Este tipo de análise é importante, dado que permite adquirir conhecimentos do mercado, 

identificar pontos críticos de sucesso e ainda uma recolha das melhores práticas e 

processos para atingir os melhores resultados. 

No que se refere ao objetivo deste estudo, foi utilizado para análise um benchmarking 

genérico. Esta ferramenta permite a recolha de informações acerca dos principais tipos de 

empresas que constituem os clusters europeus de energia eólica offshore, podendo aplicar 

práticas semelhantes no cluster do Porto de Aveiro. Para além do referido anteriormente, 

possibilita uma análise mais profundas destes clusters, de modo a perceber que condições 

tem esta entidade de apresentar para poder destacar-se no mercado deste setor. 

4.3.2 Análise de clusters europeus de energia eólica offshore 

De forma a realizar o estudo de benchmarking pretendido, recorreu-se a uma tabela de 

distribuição de frequência conjunta com os principais clusters europeus de energia eólica 

offshore e com os seus membros/parceiros, com o objetivo de encontrar um padrão comum 

entre estes grupos de empresas. Para a recolha destes dados, foram realizadas pesquisas 

nas páginas oficias dos vários clusters em estudo (citadas no ANEXO C), na secção dos 

“membros e parceiros”, e selecionadas as principais empresas relacionadas com o setor 

da energia eólica offshore. No total, consideraram-se 14 clusters, constituídos por cerca de 

1600 empresas, apresentadas de uma forma simplificada na tabela 7, no final do presente 

capítulo. 

Tendo em conta esta tabela, foi possível inferir que o mercado associado ao setor da 

energia eólica offshore se encontra bastante concentrado, tal como se confirmou na revisão 

de literatura. São diversos os tipos de empresas associadas aos clusters deste setor, desde 

empresas de transporte, advocacia, produção, equipamentos, consultoria, engenharia, 

segurança, financiamento, serviços de suporte, entre outros.  

De modo a efetuar uma análise estatística para perspetivar quais são as empresas padrão 

nos vários clusters, criou-se uma frequência univariada, onde se estabeleceu uma 

classificação com intervalos de relevância:   

• A empresa está presente até 7 cluster (50% dos clusters estudados), é classificada 

como pouco relevante para os clusters do setor em estudo; 

• A empresa está presente em 8 a 10 dos clusters é vista como relevante para os 

clusters do setor em estudo; 
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• A empresa está presente em 11 a 13 dos clusters é vista como muito relevante 

para os clusters do setor em estudo; 

• A empresa está presente nos 14 clusters é considerada imprescindível para os 

clusters do setor em estudo. 

Assim, com base na classificação referida, é possível inferir que as empresas 

desenvolvedoras de parque eólicos foram as únicas empresas que foram consideradas 

imprescindíveis. Este tipo de empresas projeta parques eólicos e são a base de todo o 

processo de produção de energia eólica offshore, dado que, planeiam e desenvolvem todo 

o projeto do parque a ponto de estar concluído para a sua construção. Alguns destes 

desenvolvedores também oferecem conselhos e suporte nas fases de realização e 

operação. 

No que se refere às empresas que foram consideradas muito relevantes pela classificação 

para a prosperidade de um cluster de energia eólica offshore, destacam-se: 

Empresas de transporte, tanto a nível ferroviário e rodoviário, como marítimo e aéreo. Este 

tipo de empresas são consideradas fundamentais para o desenvolvimento dos vários 

processo associados à produção da energia eólica offshore, dado que, é sempre 

necessária a aplicação deste tipo de serviços em todas as fases de desenvolvimento de 

um parque eólico.  

Empresas de consultoria, em especial, na consultoria técnica, consultoria de gestão de 

eficiência energética, consultoria de gestão de risco e consultoria estratégica. Esta gama 

de empresas permite o estudo da viabilidade da implementação dos parques eólicos, 

através de uma avaliação de negócio, projetos, programas e portfólios. Além disso, avalia 

todo o processo no que se refere ao risco e perspetiva medidas de segurança. 

Empresas de manutenção de parques eólicos, envolvidas nas várias atividades de 

manutenção eólica, como comissionamento, manutenção preventiva, corretiva, limpeza, 

gestão de stock, entre outras. 

Empresas de serviços para auxílio a todas as partes interessadas do setor eólico, bem 

como empresas de planeamento, realização e supervisão de projetos de energia eólica. 

Empresas de produção de equipamentos para parques eólicos (ex. turbinas eólicas e 

fundações / plataformas offshore) e empresas de siderurgia e hidráulica, que se tornam 

essenciais, tendo em conta que constituem a cadeia de suprimentos para a produção de 

energia eólica offshore, analisada no capítulo anterior.  
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Institutos de pesquisa e universidades, que contribuem para a constante evolução dos 

equipamentos e processos associados a esta forma de energia, bem como empresas de 

engenharia, em especial, mecânica e elétrica, que possibilitam a aplicação de 

conhecimento científico, económico, social e prático, com o intuito de criar, desenhar, 

construir e melhorar sistemas e equipamentos que integram os parques eólicos. 

Empresas de tratamento de superfície, com foco no tratamento contra a corrosão. Este 

serviço é relevante, dado que os metais utilizados para a fabricação dos vários 

equipamentos, com o tempo, acabam por sofrer alterações química que provocam a 

corrosão, levando à degradação do material. Além disso, o facto destes equipamentos 

estarem em contacto com o ambiente marinho na produção de energia offshore, leva à 

aceleração das reações químicas e eletroquímicas. Assim, estas empresas atuam a fim de 

melhorar as propriedades da superfície dos produtos finais, tais como, resistência ao 

desgaste, resistência à corrosão e refletividade, aplicando diferentes tipos de tratamento. 

Empresas de produção, distribuição, comércio e venda de energia renovável, que 

estabelecem o contacto final com o consumidor de energia. 

Por último, ainda se destacam as empresas de tecnologia de informação (TI) e redes que 

proporcionam serviços de comunicação via satélite que permitem o monitoramento dos 

sistemas que constituem os parques eólicos. 

No que se refere aos serviços apresentados como relevantes pela classificação 

determinada, destacam-se as empresas relacionadas com o monitoramento operacional 

de parque eólicos e gestão dos sistemas; empresas de serviços de teste de equipamentos; 

empresas de produção de peças de fixação para as estruturas dos parques eólicos; 

empresas de financiamento de projetos; empresas de segurança e emergência de 

construção para o setor da energia eólica; empresas de produção de equipamentos de 

segurança para instalações e navios offshore; empresas de sistemas de elevação de 

carga; seguradoras e entidades parceiras como associações, camaras, instituições 

publicas e museus. Apesar destas empresas não constarem em alguns dos clusters 

estudados, são também importantes para o desenvolvimento de projetos relacionados com 

a produção de energia eólica offshore. 

Através da análise realizada aos vários clusters, verificou-se que existe uma grande 

variedade de empresas de diferentes setores de atividade, no entanto, também se 

constatou que grande parte das empresas de cada cluster, realizam o mesmo tipo de 

serviços. Este aspeto, permite inferir que apesar dessas empresas serem consideradas 
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concorrentes, estabelecem uma parceria dentro do cluster para contribuir para o aumento 

da produtividade e evolução da energia eólica offshore.  

Além disso, há certas empresas que comparecem em quase todos os clusters, entre as 

quais a Siemens Gamesa e a MHI Vestas offshore Wind, empresas de desenvolvimento 

de turbinas eólicas; a DEME, uma empresa fornecedora global de soluções no setor 

offshore; a Ørsted que desenvolve, constrói e opera parques eólicos offshore; a Energyst, 

uma empresa de aluguer de equipamentos para produção de energia; a ABB, uma 

empresa de tecnologias de energia e automação; a 24SEA, que oferece serviços de teste 

e desenvolve sistemas dedicados ao monitoramento da saúde estrutural de curto e longo 

prazo das estruturas offshore; a VIKING Life-Saving Equipment, uma empresa de 

equipamentos para a segurança marinha e offshore; a Jan De Nul que oferece serviços de 

construção, manutenção e desmantelamento de infraestruturas marítimas; a Smulders, 

uma empresa de construção em aço; a Engie, a PwC e a Ramboll, consultoras de energia 

e a AME Shiping que disponibiliza serviços marítimos e de logística. 

No que se refere aos portos marítimos, alguns clusters dispõem de uma parceria com este 

tipo de entidades. Destacam-se os Porto de Grenna (Dinamarca), Porto de Rømø 

(Dinamarca), Porto de Thyborøn (Dinamarca), Porto de Esbjerg (Dinamarca), Porto de 

Antuérpia (Bélgica), Porto de Zebrugge (Bélgica), Porto de Rebo (Bélgica), Porto de 

Ostende (Bélgica), Porto de Roterdão (Holanda), Porto de Stavanger (Noruega), Porto do 

Mar do Norte, Green Port Hull (Reino Unido), Porto de Cromarty Firth (Reino Unido), 

Hunterston Parc Port (Reino Unido), Porto de Clarkson (Reino Unido), Porto de Aberdeen 

(Reino Unido) e a Associação Britânica de Portos (ABP). 

Em relação ao nível geográfico, considerando o elevado número de empresas associadas 

aos vários clusters, procedeu-se a uma análise da localização de cada uma destas 

empresas, de modo a avaliar a importância da proximidade empresarial num cluster. 

Verificou-se que nos vários clusters, nem todas as empresas se encontram na mesma zona 

geográfica, algumas encontram-se na mesma zona do país, mas com uma distância de 

vários quilómetros, podendo perceber-se que a junção de empresas com interesse comum 

passa por outras vertentes que não só a geográfica, como se verificou na revisão de 

literatura. 
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4.4 Estudo de implementação do cluster no Porto de Aveiro  

Ao longo do presente capítulo, pretende-se estudar a viabilidade da implementação de um 

cluster de energia eólica offshore no Porto de Aveiro. Serão analisados os aspetos a 

considerar para a criação do cluster, como também a capacidade do Porto de Aveiro para 

os realizar. Além disso, ter-se-á em conta a revisão da literatura em relação às observações 

relacionadas com os clusters e os dados obtidos pela análise de benchmarking.  

Partindo de vários estudos relacionados com a implementação de clusters industriais 

(Lines & Monypenny, 2006; Reveiu & Dârdală, 2015; Support, Report, & No, 2013), 

procedeu-se à verificação das vantagens agregadas ao Porto de Aveiro.  

Como se verificou ao longo do trabalho, os clusters são vistos como concentrações 

próximas de empresas que se comunicam e cooperam entre si para atingir um objetivo 

comum. Para a criação deste tipo de agrupamentos é fundamental uma estrutura 

organizacional apropriada, bem como a resposta a várias questões que se impõe no 

estágio inicial do projeto, tais como: 

1. Qual é a visão / missão e o objetivo do cluster?  

2. Como se irão alcançar os objetivos?  

3. Quais serão os parceiros / membros para o cluster? 

4. Como será a organização dos vários parceiros pertencentes ao cluster?  

5. Quais regras e processos internos a equipa irá usar para manter o controle? 

6. Como se irá lidar com a pressão competitiva? 

7. Qual é o papel das atividades comerciais no cluster?  

8. Com que rapidez os membros devem ser integrados? 

9. Qual é a importância do governo para a criação do cluster? 

10. Quais são as fontes de financiamento para a prosperidade do cluster? 

11. Qual é a estratégia a implementar e como será ajustada para o futuro? 

Tendo por base a resposta às questões inicias de orientação do projeto, posteriormente 

deve traçar-se um plano estruturado e bem definido relativamente à implementação do 

cluster, semelhante ao realizado no esquema da Fig. 18. 
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Inicialmente, deve proceder-se à implementação de uma estrutura de planeamento sólida. 

Esta abordagem, orienta o processo e o sequenciamento das tarefas e ações, garante que 

todos os elementos da pesquisa, análise e avaliação são cumpridos e permite 

monitoramento e controle estruturado do processo à medida que avança.  

Depois de definidos os objetivos do cluster, realizam-se várias análises, tais como, a de 

PESTAL7, forças de Porter8, SWOT, McKinsey 7S Framework9, entre outras. Estas análises 

possibilitam a identificação das estratégias para implementar no cluster e uma avaliação 

 
7 - Análise Política, Económica, Social e Tecnológica. 
8 - Análise da rivalidade entre os concorrentes, poder de compra dos fornecedores, poder de compra dos 
clientes, ameaças de novos concorrentes e amaças de novos produtos ou serviços. 
9 - Modelo que analisa aspetos internos de uma organização que precisam de ser alinhados, tais como, 
estratégia, estrutura, sistemas, valores, habilidades, recursos humanos e estilo. 

Figura 18- Esquema com as orientações para a implementação de um cluster. (Fonte: elaboração própria) 
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das opções (custos, benefícios, vantagens e desvantagens), para uma seleção orientada 

e benéfica das empresas. Posteriormente, deve-se elaborar uma lista de questões, analisar 

os riscos e listar os fatores críticos, de modo a explorar a situação organizacional do cluster 

e se selecionar a opção mais viável. 

Depois da estratégia definida e as questões respondidas, deve procurar-se 

aconselhamento jurídico sobre a questão da formação jurídica do cluster. Além disso, deve 

ter-se em conta diversos fatores que condicionam o desenvolvimento do cluster e, 

consequentemente, o seu sucesso.  

Primeiramente, é necessário a obtenção de informações mais especificas em relação aos 

custos associados à criação dos clusters, bem como, que parte dos custos deve ser 

suportada pelo setor privado e quanto será o apoio por parte do setor público. Com esta 

premissa, surge a questão de qual será o papel das entidades públicas no desenvolvimento 

deste tipo de iniciativas que apoiam a prospeção das energias renováveis. Para responder 

a estas matérias são necessárias pesquisas relacionadas com o desenvolvimento do setor, 

análises de ponderação e dos benefícios da criação deste agrupamento industrial e a 

procura por financiamento, quer por entidades publicas como privadas. 

Através da análise de benchmarking, constatou-se que as parcerias com associações e 

câmaras municipais são relevantes para a promoção do cluster, quer a nível de 

financiamento, quer a nível de visibilidade. Também se concluiu, com base no capítulo 

referente à análise das políticas públicas, que os aspetos relacionados com as energias 

renováveis têm vindo a receber cada vez mais importância na sociedade e, 

consequentemente, nas políticas aplicadas a este setor. Em suma, este tipo de ações que 

apoiam o progresso das energias renováveis, apoiam a economia local e contribuem para 

o desenvolvimento do país. 

O governo é uma das entidades essenciais nos diferentes estágios de formação de um 

cluster, este tanto pode auxiliar através da orientação do processo de mapeamento do 

cluster, como estimular a inovação e o empreendedorismo com o desenvolvimento de 

ambientes empresariais, inovadores e institucionais que são vitais para o sucesso de um 

cluster. Além disso, pode contribuir com financiamento ou criar políticas facilitadoras, 

planos de ação estratégicos e ainda dispor de funcionários treinados do setor público. 

O Porto de Aveiro e o setor das energias renováveis são regulados, respetivamente, pelo 

Ministério das infraestruturas e da Habitação e Ministério do Ambiente e da Ação Climática, 

portanto, é necessário o delineamento de um projeto bem estruturado para ambos os 
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ministérios, de modo a licitar o apoio por parte dos mesmos, pertencentes ao governo 

constitucional, que como se verificou, são fundamentais para a criação do cluster. 

Outro aspeto relevante, refere-se ao tipo de empresas que integram o cluster. Uma 

condição essencial para o desenvolvimento deste tipo de agrupamentos diz respeito à 

presença de empresas que são competitivas nos vários mercados associados ao setor. 

Assim, quando se pretende criar um cluster, deve-se considerar indicadores de 

competitividade, tais como, alto nível de eficiência das empresas e setores do cluster; alto 

nível de exportação de bens e serviços; altos indicadores económicos das atividades 

associadas às várias empresas. Além disso, segundo a análise de benchmarking, 

comprovou-se que a existência de concorrentes associados aos vários mercados, parece 

ser uma vantagem estratégica para o desenvolvimento do cluster. 

Considerando a mesma análise, concluiu-se que as principais empresas associadas aos 

clusters de energia eólica offshore são as de turbinas eólicas, fundações offshore, 

siderurgia e hidráulica, como também os desenvolvedores de energia eólica offshore, 

empresas de consultoria e de transportes. No que se refere ao Porto de Aveiro, este já 

dispõe de uma empresa de produção de fundações (ASM Offshore), sendo esta uma 

vantagem para o desenvolvimento do cluster. Além disso, esta entidade desfruta de uma 

boa rede de transporte marítimo que é visto como uma mais valia para a formação dos 

parques eólicos offshore. 

Ainda relacionado com este fator, comprovou-se o reconhecimento crescente da 

importância das universidades e instituições de pesquisa como centros de aprendizagem 

coletiva e agências de transferência de conhecimento no que se refere ao desenvolvimento 

de novas tecnologias e estruturas para apoiar os vários níveis governamentais. Acredita-

se que a presença deste tipo de empresas contribui para a integração de perspetivas 

teóricas com evidências empíricas e para a constante inovação no setor da energia eólica 

offshore, que como se verificou, é um setor em constante mudança. A inovação depende 

cada vez mais de uma estreita interação entre a base científica e o setor comercial, visto 

que o grau de conectividade entre os agentes do conhecimento e as empresas 

desenvolvedoras da atividade é um aspeto essencial para a obtenção de um sistema de 

inovação de alto desempenho. 

Também se consideraram as vantagens competitivas da região onde se forma o cluster 

como um ponto relevante. Isto porque, uma boa localização geográfica, profissionais em 

recursos humanos, uma rede de transportes favorável, fornecedores de componentes 

disponíveis, serviços apropriados, estabelecimentos e programas educacionais 
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especializados e uma forte economia, são fatores que favorecem a competitividade do 

território e levam a altos investimentos. 

No que se refere a estes fatores, a região de Aveiro é considerada um dos distritos 

portugueses com maior dinamismo económico. Detém uma estrutura socioeconómica e 

empresarial firme, dispondo de empresas e setores assentes em atividades com um 

elevado potencial tecnológico e uma mão-de-obra intensiva, assim como setores que 

apostam na tradição e em novos investimentos industriais e tecnologicamente evoluídos. 

As zonas industriais encontram-se em excelentes localizações, associadas à proximidade 

de grandes centros urbanos, tornando esta região inovadora, competitiva e atrativa para 

investidores nacionais e estrangeiros (AIDA, 2020). 

Um dos aspetos mais significativos desta análise, advém da concentração geográfica e 

proximidade das empresas que constituem o cluster. Se os principais membros dos 

clusters forem muito próximos uns dos outros, em termos geográficos, criam-se vantagens 

competitivas e oportunidades de cooperação ativa. A escala geográfica pode variar de 

acordo com o tipo e as particularidades de cada cluster e pode abranger várias entidades 

que contribuem para o seu desenvolvimento.  

Considerando a área concessionada pelo Porto de Aveiro para acolher o cluster, este 

aspeto torna-se uma vantagem para esta entidade, dado que permite o acolhimento de 

inúmeras empresas dos mais variados setores e possibilita a criação de uma concentração 

geográfica que pode potenciar o desenvolvimento do setor. 

A diversidade dos membros de um cluster é também vista como um fator significativo. 

Como se verificou na análise de benchmarking, o cluster pode consistir em empresas de 

vários tipos e graus de importância, no entanto todas as empresas dispõem de uma função 

relevante dentro do cluster e contribuem para o seu sucesso.  

No que se refere ao Porto de Aveiro, é importante identificar quais são as potenciais 

empresas a integrar no cluster de energia eólica offshore. Para isto, é fundamental que 

haja a realização de uma análise dessas empresas, de modo a perspetivar quais são as 

que criam mais valor, benefícios e são fundamentais para a constituição final do cluster. 

Além disso, é essencial que se estabeleça uma estratégia bem definida entre as diferentes 

empresas, uma rede de negócios diversificada e uma forte cooperação entre os membros 

do cluster. Para isto, um mecanismo coordenado de tomada de decisão deve ser 

introduzido e observado. 
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Por fim, para se obter um sistema de alto desempenho, as conexões e interação entre os 

membros do cluster também são consideradas, uma vez que um dos principais fatores de 

sucesso para o desenvolvimento destes agrupamentos, refere-se à disponibilidade de 

conexões de trabalho e a coordenação de esforços entre os vários membros. Este fator é 

um dos mais desafiantes, visto que, é fundamental que se crie um espírito de cooperação 

entre os membros e parceiros do cluster assente em alta confiança para que haja o maior 

proveito desta aglomeração. 

Perante a análise efetuada, concluiu-se que o Porto de Aveiro apresenta condições 

favoráveis à criação de um cluster de energia eólica offshore, no entanto, é fundamental 

que se estabeleça um projeto bem delineado, coordenado, com uma estratégia forte e 

assente nos fatores apresentados para que seja possível a sua implementação. Também 

foi possível inferir, que o tempo de processo da formação deste tipo de aglomerações é 

longo, dado que é um projeto que envolve várias organizações, altos níveis de capital e a 

criação de uma boa confiança entre os stakeholders para que a cooperação seja estável e 

se obtenha o maior rendimento do cluster.  
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Tabela 7-Análise de empresas parceiras a clusters de energia eólica offshore 

Membros / parceiros 

pertencentes aos 

clusters 

Clusters de energia eólica offshore Total  

 A B C D E F G H I J K L M N  

Número total de empresas por 

cluster  
77 53 70 141 15 50 270 173 48 111 315 10 200 155 ±1600 

Serviços de transporte e logística 

Empresas de transporte x x x x x x x x x x x  x x 13 

Empresas de logística    x x  x x  x x  x  7 

Serviços de consultoria 

Consultoria técnica e gestão 

de eficiência energética 
x x x x  x x x x x x x x x 13 

Consultoria tributária e gestão 

de operações 
x x x x  x x x     x x 9 

Consultoria no potencial para a 

implementação de parques 

eólicos 

x x x x  x x x   x  x x 10 

Consultoria e gestão de 

contratos e reclamações 
x         x     2 

Consultoria de gestão risco x  x x   x x x x x  x x 10 

Consultoria no setor de águas 

naturais 
 x         x    2 

Consultoria para aplicações 

em engenharia, hidrografia e 

engenharia hidráulica. 

  x    x   x    x 4 

Consultoria estratégica x  x x   x x x x x x x x 11 

Consultoria financeira x   x   x x x x x x x x 10 

Consultoria de marketing x x x x   x x  x x  x  9 

Serviços de produção, instalação e monitoramento de parques eólicos 

Empresas de suporte nas 

várias fases do projeto de 

produção de energia eólica 

offshore 

x x x x  x x x x x x x x x 13 

Técnicos na área da energia 

eólica 
x x        x     3 

Desenvolvedores de parques 

eólicos (planeamento, 

realização e supervisão de 

projetos de energia eólica) 

x x x x x x x x x x x x x x 14 

Monitoramento operacional do 

parque eólico e gestão de 

sistemas (vigilância marítima e 

serviços meteorológicos) 

x x x    x  x x  x x x 9 

Serviços de manutenção de 

parques eólicos 
x x x x  x x x x x x x x x 13 

Serviços de teste de 

equipamentos 
x   x   x  x x x x x x 9 

Legenda da tabela: 

A - Renewable Energy Hamburg cluster agency; B - IBN Offshore Energy cluster; C-Belgian Offshore 

Cluster; D - Blauwe cluster; E - Breizh EMR; F - RACE (Rhône-alpes cutting EDGE); G - Energy Innovation 

Cluster; H - Cluster Energía (Basque energy cluster); I – Enercluster; J - Norwegian Offshore Wind Cluster; 

K - Offshore Wind Scotland; L – ECOWinds; M - Team Humber (Marine Alliance); N - Offshore Väst 
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Membros / parceiros 

pertencentes aos clusters 
Clusters de energia eólica offshore Total  

Design de tecnologias e 

equipamentos para parque 

eólicos 

   x x  x x  x   x x 7 

Serviços de direito 

Escritório de advogados x      x   x   x  4 

Serviços de inspeções na área 

das energia renováveis 
x      x   x x  x x 6 

Gestão do licenciamento e 

regulamentações relacionadas 

com a implementação de 

energia eólica 

x      x  x x x   x 6 

Serviços de engenharia 

Engenharia mecânica x x x x x x  x  x x  x x 11 

Engenharia naval x  x x  x     x  x x 7 

Engenharia elétrica x x  x x x x x x x x  x x 12 

Engenharia petroquímica      x x x   x  x  5 

Engenharia marítima    x   x    x  x  4 

Produtos / equipamentos 

Empresas de produção de 

turbinas eólicas 
x x x x  x x x x x x  x x 12 

Empresas de produção de 

sistemas de freio para turbinas 

eólicas 

       x x    x  3 

Empresas de produção de pás 

eólicas 
      x x   x  x  4 

Empresas de produção de 

Rotores 
 x      x     x  3 

Empresas de produção de 

freios de rotor 
       x       1 

Empresas de produção de 

torres eólicas 
       x x      2 

Empresas de produção de 

fundações e plataformas 

offshore 

x x x x x x x x x x x  x x 13 

Empresas de produção de 

cabos offshore 
x x x x    x  x x  x  8 

Empresas de produção de 

peças de fixação (ex. 

parafusos, porcas) 

x x x x  x x x x  x  x  10 

Empresas de produção de 

ferramentas indústrias de 

aparafusar e remoção de 

parafusos 

  x     x     x  3 

Empresas de Siderurgia 

(produção, entrega e 

montagem de estruturas de 

aço) 

x x x x x x x x x x x  x x 13 

Empresas de produção de 

plástico reforçado com fibra de 

carbono / fibra de vidro 

x   x     x  x   x 5 

Empresas de produção, 

montagem, reparação e 

projeção de sistemas 

hidráulicos 

x x x x x x x x x  x  x  11 

Empresas de produção de 

equipamentos de alumínio 
      x x x x x  x x 7 
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Membros / parceiros 

pertencentes aos clusters 
Clusters de energia eólica offshore Total  

Empresas de produção de 

equipamentos de usinagem e 

chapas 

x x x x x x x  x x   x x 11 

Empresas de produção de 

produtos cerâmicos 
      x        1 

Empresas de produção de 

mangueiras, tubulações e 

acoplamentos 

      x x   x  x  4 

Empresa de produção de tintas 

especializadas 
  x    x      x  3 

Empresas de produtos de 

isolamento elétrico/térmico 
 x      x   x  x  4 

Empresas de desenvolvimento 

de tecnologia flutuante semi-

submersível 

x x x        x  x x 6 

Empresas de Baterias, 

carregadores, acessórios e 

UPS para energia 

      x x       2 

Empresas de produtos 

mecatrônicos para indústria 

offshore 

      x x       2 

Empresas de produção de 

peças de borracha e silicone 
x       x     x  3 

Empresas de metalurgia  x   x   x  x    x 5 

Produção / soluções de 

tecnologia subaquática 
 x x x    x     x x 6 

Empresas de desenvolvimento 

de motores e máquinas 

térmicas indústrias 

 x      x   x  x x 5 

Empresas de desenvolvimento 

de explosivos subaquáticos 
x x     x    x    4 

Empresas de produção de 

amortecedores e 

compensadores  

         x     1 

Institutos de pesquisa e aprendizagem 

Universidades x x x x   x x x x x  x x 11 

Institutos de pesquisa x x x x  x x x x x x x x x 13 

Centros de treino na área da 

energia eólica 
x x     x x  x  x x x 8 

Parcerias 

Associações / camaras / 

instituições publicas / museus 
x   x  x x x  x x  x x 9 

Portos marítimos  x x x   x    x  x  6 

Clusters de energia x  x x   x     x x x 7 

Empresa de aquacultura, 

agricultura e pesca 
   x      x x    3 

Incubadora          x     1 

Financiamento 

Empresas de financiamento  x x  x x  x x x x   x x 10 

Banco – parceiro financeiro x   x   x    x    4 

Agência de desenvolvimento 

econômico 
x   x  x  x x x   x x 8 

Produção de energia 

Empresas de produção, 

distribuição, comércio e venda 

de energia renovável 

x x x x x  x x x x x   x 11 
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Membros / parceiros 

pertencentes aos clusters 
Clusters de energia eólica offshore Total  

Empresas de produção e 

armazenamento de energia 

por fontes renováveis 

x  x x x  x  x x x    8 

Empresas de Ti e redes x x x x x  x x x x x  x x 12 

Empresas de Instalação, 

atualização, automatização e 

reparação de sistemas de 

energia 

  x    x   x x   x 5 

Produtor e conversor de 

energia das ondas 
   x   x x   x   x 5 

Empresas de modelação de 

sistemas de energia 
        x  x    2 

Empresas de desenvolvimento 

e manutenção de sistemas de 

transmissão 

       x     x  2 

Empresas associadas à 

produção de gás e biogás 
x      x x   x   x 5 

Segurança funcional 

Empresas de segurança e 

emergência de construção 

para o setor da energia eólica 

x  x x   x  x x x  x x 9 

Empresas de produção de 

equipamentos de segurança 

para instalações e navios 

offshore 

x x x x x x x   x x  x  10 

Segurança cibernética       x x x x x    5 

Seguradoras x  x x   x x x x x  x x 10 

Empresas de produção de 

equipamentos de proteção 

individual contra quedas 

x      x       x 3 

Tratamento de superfície 

Empresas de produção de 

produtos para acabamento de 

superfícies metálicas 

x x       x     x 4 

Empresas de tratamento de 

superfícies e anti corrosão 
x x x x x x x x x x x  x x 13 

Embarcações 

Empresas de gestão de portos, 

embarcações e tripulação 
  x  x  x  x x x  x x 8 

Ancoragem e amarração        x  x x    3 

Manutenção e reparo de 

navios 
x   x     x x x  x  6 

Estabilização para 

embarcações marítimas de 

transporte offshore 

      x   x   x x 4 

Serviços de apoio à energia eólica 

Empresas de dragagem e 

recuperação de terras 
 x x x      x   x  5 

Empresas de simulação de 

sistemas para a indústria da 

energia eólica offshore 

x x     x x   x    5 

Empresas especializadas em 

alturas, profundidades e áreas 

de difícil acesso, através do 

uso de técnicas de cordas 

 x x x   x x  x x  x  8 

Empresas de integração de 

software 
x   x   x x x x   x x 8 
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Membros / parceiros 

pertencentes aos clusters 
Clusters de energia eólica offshore Total  

Serviços elétricos para o setor 

da energia eólica 
x x x  x   x x x    x 8 

Empresas de produção de 

sistemas remotos de 

monitoramento, aquisição e 

telemetria de dados 

ambientais 

 x x     x x  x    5 

Empresas de soldagem   x x   x   x   x x 6 

Empresas de perfuração x     x x x  x x   x 7 

Empresas de sistemas de 

elevação de carga (Ex. 

guindastes e gruas) 

  X  x  x x x x x  x x 9 

Operações submarinas (ROV 

e mergulho) 
  x x   x x  x x  x x 8 

Serviços O&M   x x  x   x  x    5 

Empresas de monitoramento 

de cabos de energia offshore 
 x x x    x  x x  x  7 

Empresas de desenvolvimento 

de sistemas de robótica e 

automação de processos. 

      x x x  x   x 5 

Empresas de design de 

circuitos integrados, soluções 

de sistema em chip 

semicondutores  

 x x    x x  x x    6 

Empresas de produção de 

sensores e instrumentos de 

monitoramento (pressão, 

temperatura e densidade) 

 x x    x x x x x   x 8 

Empresas de monitoramento e 

manutenção remota 
x  x      x x x    5 

Empresas de levantamento de 

dados geofísicos 
  x x   x   x   x  5 

Empresas de produção de 

drones automatizados e 

software integrado 

 x x    x x   x    5 

Empresas associadas a 

sistemas de iluminação 
       x x  x   x 4 

Empresas responsáveis pelo 

desmantelamento de 

equipamentos 

          x  x  2 

Empresas de gestão de 

resíduos e reciclagem 
      x x  x x  x x 6 

Empresas de geotecnia e 

mapeamento 
 x  x    x x  x    5 

Empresas de deteção e 

integração de fibra ótica 
 x x x     x      4 

Serviços de tratamento e 

limpeza com ou sem laser 
 x  x   x      x  4 

Empresas de projeção e 

construção de painéis 

fotovoltaicos  

  x x    x       3 

Equipa de editores de vídeo e 

designers gráficos 
  x    x   x   x  4 

Empresas responsáveis pela 

gestão da qualidade 
x  x     x x  x  x  

 

6 
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Membros / parceiros 

pertencentes aos clusters 
Clusters de energia eólica offshore Total  

Empresas de aluguer de 

equipamentos para energia 

eólica offshore 

x  x x   x   x x  x x 8 

Serviços de reboque             x  1 

Fornecedores de refrigeração 

de quadros de distribuição e 

tecnologias de sinal para 

energia eólica 

x        x    x  3 

Assistência técnica de ruído e 

vibração 
   x  x        x 3 

Operador de 

telecomunicações 
x x  x           3 

Empresas de sistemas de 

projeção e corte a laser 
x x   x    x      4 

Arqueologia marítima    x        x    2 

Empresas de assistência ao 

comércio internacional 
x      x   x    x 4 

Serviços de turismo x   x   x    x  x  5 

Empresas especializadas em 

serviços de aviação 
  x    x       x 3 
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Capítulo V – Conclusões 

O presente capítulo visa demonstrar as conclusões obtidas ao longo do estudo 

desenvolvido. Numa primeira fase serão descritos os pontos em relação à evolução das 

energias renováveis, em particular, no que se refere à energia eólica offshore. 

Seguidamente, será inferida a importância dos clusters para a prospeção deste setor 

energético, assim como a avaliação das entidades portuárias como prestadoras de 

serviços relacionados com o tipo de energia em estudo, especialmente, no que diz respeito 

ao Porto de Aveiro. Relativamente ao objetivo principal, concluir-se-á sobre os clusters de 

energia eólica offshore, através da análise de benchmarking realizada, como também, a 

análise da viabilidade da implementação de um cluster de energia eólica offshore no Porto 

de Aveiro. Numa fase final do presente capítulo serão apresentadas as limitações ao 

estudo, sendo sugeridas propostas de investigações futuras. 

5.1 Conclusões do estudo desenvolvido 

O desenvolvimento de energia renovável é visto como uma parte essencial para o combate 

ao uso de combustíveis fósseis que provocam o aumento das emissões de GEE e as 

alterações climáticas. Este tipo de energias tem evoluído ao longo dos últimos anos, sendo 

que em alguns países europeus, a percentagem de energia renovável na matriz energética 

já é bastante significativa. Foi reconhecida a importância das FER para o cumprimento das 

metas estabelecidas pela UE, especialmente a energia eólica e a energia hidroelétrica que 

lideram o mercado em termos de capacidade instalada e maturidade tecnológica. 

A energia eólica dispõe da tecnologia mais competitiva em termos de custo nos vários 

mercados das energias renováveis. O segmento eólico onshore é o mais comum e 

utilizado, no entanto, considerando as vantagens do ambiente offshore, este tem sido uma 

opção nos últimos anos. Concluiu-se que as principais motivações para a prospeção no 

ambiente marinho são a disponibilidade e qualidade do recurso eólico no mar, dado que, o 

espaço disponível e por explorar é elevado e, geralmente, os ventos são mais fortes e 

uniformes, possibilitando a utilização de equipamentos de maiores dimensões que elevam 

o nível de produção de energia. No entanto, considerou-se que a implementação de 

tecnologias offshore é mais dispendiosa que a onshore, o planeamento é mais complexo 

e demorado, a construção e manutenção requerem soluções mais eficazes e a ligação à 

rede e o processo de licenciamento são rigorosos.  



Viabilidade do cluster de energia eólica offshore no Porto de Aveiro 

 

91 
 

No que se refere ao tipo de tecnologia para produção de energia eólica offshore, verificou-

-se que as turbinas de fundo fixo representam a mais evoluída, sendo que têm sido as mais 

utilizada para a produção deste tipo de energia. No entanto, a indústria começou a investir 

na implementação de turbinas flutuantes, as quais oferecem um potencial de expansão em 

zonas viáveis e economicamente atraentes.  

Em relação a Portugal, e tendo em conta as características topográficas da costa 

portuguesa, considerou-se que este é favorável à implementação de sistemas offshore, 

especialmente para a energia eólica offshore do tipo flutuante. O primeiro parque eólico 

offshore instalado em plataformas flutuantes em Portugal partiu do projeto WindFloat. 

O mercado da energia eólica offshore encontra-se segmentado em vários setores. 

Verificou-se, através da revisão de literatura, um aumento na competitividade do setor e, 

consequentemente, o aumento da concorrência, que tem convergido numa redução dos 

preços de venda dos vários produtos, repercutindo-se numa movimentação da energia 

eólica offshore para novos mercados, aumentando as vendas das suas tecnologias.  

Relativamente às empresas fabricantes de turbinas eólicas offshore, destacaram-se a 

Vestas, Goldwind, Siemens Gamesa, GE Renewable Energy, Envision e a Enercon. A 

análise de mercado deste tipo de energia, aliada à análise realizada à cadeia de valor da 

empresa estudo de caso (ASM Offshore), permitiu concluir que o mercado português neste 

setor não é competitivo com os mercados internacionais. O desenvolvimento de um cluster 

deste tipo de energia em Portugal, com as várias empresas pertencentes a cada categoria, 

poderia potenciar a sua prospeção, bem como disputar o crescimento de outras empresas 

associadas ao setor nacional. 

Reconhece-se a importância dos cluster no crescimento do setor das energias renováveis, 

dado que para a instalação de qualquer sistema relacionado com esta forma de energia, é 

necessário um alto apoio financeiro, desenvolvimento tecnológico e uma estrutura e 

estratégia competitiva. Com o desenvolvimento deste tipo de parceria empresarial, cria-se 

uma cooperação entre várias partes interessadas, tanto a nível de partilha de recursos, 

materiais e equipamentos, como a partilha de conhecimentos e outros serviços relevantes. 

Constatou-se que apesar da proximidade geográfica ser um ponto importante na 

interligação das empresas que constituem um cluster, o sucesso deste tipo de 

aglomerações não depende exclusivamente do posicionamento geográfico, mas também 

das condições do setor em questão, a nível competitivo, da inovação tecnológica dos 
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produtos / serviços e dos processos de interação entre as várias partes que constituem o 

negócio. 

Relativamente ao setor portuário, inferiu-se que este apresenta um papel fundamental na 

economia nacional, uma vez que concebe um suporte a várias atividades desenvolvidas 

em Portugal. Além disso, o porto tem por objetivo o desenvolvimento local e regional, como 

também o estabelecimento de pontos de interligação nas redes de logística e de 

transportes internacionais.  

O Porto de Aveiro integra o sistema portuário principal em Portugal e beneficia de diversas 

vantagens. Concluiu-se através da análise SWOT realizada a esta entidade, que o facto 

de esta dispor de uma área logística de grandes dimensões, uma boa posição geográfica 

e equipamentos de qualidade disponíveis, pode ser uma importante vantagem para o 

desenvolvimento de um cluster.  

Averiguou-se o impacto dos portos marítimos em atividades como a energia eólica offshore 

e concluiu-se que estes são uma mais valia para todo o processo de produção, dado que, 

podem auxiliar no transporte dos vários equipamentos, mas também, na cadeia de 

abastecimento, através de montagem, manuseamento, fabricação e transporte. Além 

disso, estudaram-se diversos portos onde se realizam este tipo de atividades e constatou-

se que os principais portos se localizam no Mar do Norte e no Mar Báltico, distribuídos, em 

especial, pela Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Holanda e Reino Unido. 

Do estudo de benchmarking aos clusters de energia eólica offshore na Europa, concluiu-

se que as empresas desenvolvedoras de parque eólicos foram avaliadas como 

imprescindíveis à formação do cluster. Outras empresas, como as de transporte, 

consultoria, institutos de pesquisa, empresas de manutenção de parques eólicos, 

empresas de produção de equipamentos para parques eólicos, engenharia, tratamento de 

superfícies e TI e redes foram avaliadas como muito relevantes para o sucesso do cluster.  

Em relação ao estudo de implementação do cluster no Porto de Aveiro, depreendeu-se que 

esta entidade apresenta condições favoráveis à sua criação, contudo é essencial que se 

realize um estudo de mercado de vários tipos de empresas pertencentes aos setores que 

se averiguaram como essenciais para a criação do cluster, assim como o desenvolvimento 

de um projeto estruturado e coordenado para uma pré-demonstração a essas empresas. 

Além disso, inferiu-se que as políticas e incentivos públicos constituem importantes ações 

na implementação deste tipo de projetos, como também que o governo representa um 

papel de relevância. No que diz respeito às implicações para a gestão do projeto, concluiu-
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se que se deve concentrar esforços no sentido de promover a coesão entre o cluster 

portuário e o porto marítimo, de modo a que os benefícios do cluster se traduzam em 

benefícios para o porto e vice-versa. 

Em relação à crise económica em Portugal, proveniente da atual situação provocada pela 

pandemia associada ao Corona Vírus (Covid-19), considera-se que esta não dispõe de 

influência relevante no possível desenvolvimento de um cluster no Porto de Aveiro. Isto 

porque, a integração do cluster não é dependente do ciclo económico, mas dependente da 

tendência económica, ou seja, a incerteza implementada em Portugal proveniente do vírus, 

pode dificultar a implementação de parcerias de mercado, no entanto, este tipo de projetos 

envolve um tipo de investimento a longo prazo e é um processo considerado demorado. 

Além disso, considera-se que o Estado reconhece a importância deste tipo de projetos para 

a prospeção das energias renováveis e alcance das metas estabelecidas contra as 

emissões de GEE, pelo que se espera o seu apoio, sendo um projeto de longo prazo. 

Em resposta ao título do documento, e como já referido anteriormente, é possível inferir 

que a certeza da viabilidade da criação do cluster, só seria possível, com uma comunicação 

entre as várias empresas e com uma análise pública e financeira do projeto, mas toda a 

análise feita neste trabalho aponta o Porto de Aveiro como uma entidade em que um cluster 

desta natureza poderia ser viável. 

5.2 Limitações ao estudo 

A obtenção de conclusões associadas ao desenvolvimento de determinadas atividades nos 

diferentes portos marítimos, relacionados com o setor em estudo, foram limitadas, visto 

que tal informação não consta em plataformas online e é vista como “confidencial”. A 

impossibilidade de estabelecer contacto com empresas/portos marítimos pertencentes a 

clusters, também leva a incertezas nas conclusões obtidas. Concluiu-se que poucos são 

os projetos desenvolvidos nos mesmos termos abordados que permitam estabelecer uma 

comparação, levando a uma dificuldade na obtenção de uma conclusão irrefutável. 

5.3 Propostas de investigação futuras 

Ao propor futuras investigações sugeria-se o desenvolvimento do projeto para a 

implementação do cluster no Porto de Aveiro, como também o estudo das potenciais 

empresas do mercado a integrar neste agrupamento. Além disso, seria importante um 
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estudo das possíveis empresas de financiamento, assim como uma análise do papel do 

governo para a concretização deste tipo de iniciativas. 

Outro aspeto, seria a análise da potencial criação do cluster no Porto de Aveiro, no que se 

refere ao posicionamento geográfico desta entidade, de modo a depreender se a instalação 

de empresas na ZALI do Porto de Aveiro poderia beneficiar o desenvolvimento de parques 

eólicos offshore e, consequentemente, a prospeção deste tipo de energia renovável. Além 

disso, inferir sobre as aglomerações geográficas e perceber se a localização dos membros 

constituintes do cluster, tal como a sua proximidade, influenciam o sucesso do 

agrupamento.  

Finalmente, considera-se que a elaboração de mais estudos sobre a criação de clusters de 

energia eólica offshore em outras regiões de Portugal seria essencial para se obterem 

melhores conclusões. 
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ANEXO A 
 

Localização Cluster Tipo de cluster 

Alemanha 

 

Thurigian Renewable 

Energies Network 

(ThEEN) 

Biogás e digestão anaeróbica (DA) e Energia 
fotovoltaica 

Renewable Energy 

Hamburg 

Energia Térmica; Energia Eólica onshore e offshore; 

acoplamento setorial e mobilidade elétrica 

Energie bewegt den 

Nordwesten 

(OLEC) 

Aplicações de hidrogênio na Baixa Saxônia; Mobilidade 

elétrica; Energia e água; Eficiência energética e de 

recursos; Acoplamento setorial 

Cluster 

Energietechnik 

Energias renováveis; Hidrogênio; Redes e 

armazenamento de energia; Eficiência energética; 

Tecnologia de turbomáquinas e usinas 

Ecoliance Rheinland-

Pfalz e. V. 

Energias renováveis; Tecnologia de construção e 

eficiência energética de construção; Economia circular 

e reciclagem; Água / Águas Residuais 

Bélgica 

IBN Offshore Energy 

cluster 
Energia eólica offshore 

Tweed Cluster 

Fontes de energia renováveis (Energia Solar; 

Biomassa; Energia eólica); Eficiência energética e redes 

inteligentes 

Belgian Offshore 

Cluster 
Energia eólica offshore 

Blauwe cluster 
Atividades economicas relacionadas com o ambiente 

marinho 

Dinamarca 

Energy Innovation 

Cluster 

Energia eólica onshore e offshore; extração de petróleo 

e gás; integração de energia renovável ao sistema 

energético;  armazenamento de energia; novas 

tecnologias de produção de energia. 

House Of Energy 

Aquecimento urbano; Gases Verdes; Energia solar; 

Soluções com eficiência energética; Sistemas 

Integrados de Energia 

State Of Green 

Negócios e indústrias; Edifícios; Desperdício; Fontes de 

energia limpa; Ar puro; Energia distrital; Sistemas de 

energia inteligentes; Adaptação às mudanças 

climáticas; Transporte sustentável e planejamento 

urbano 
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Localização Cluster Tipo de cluster 

Espanha 

Cluster Energía 

Energia eólica; energia solar; energia das ondas; gás de 

petróleo; tabelas inteligentes; serviços avançados de 

energia e mobilidade para consumidores. 

AVEBIOM Biomassa 

Clúster de Eficiencia 

Energética de Aragón 

(EfenAR) 

Ar condicionado; Água e ACS; Iluminação eficiente; 

Equipamento Eficiente; Mobilidade Sustentável; 

Automação e Redes; Sensorização inteligente de 

energia e produção de energia 

Clúster Energía 

Aragón 

Energia eólica; Energia solar e termoelétrica; Energias 

renováveis; Redes elétricas; Eficiência enrgética; Gás e 

diesel; Veiculos elétricos hidrogenio e gás; 

Armazenamento de energia. 

Clúster de la Energía 

de la Comunitat 

Valenciana 

Energia solar, eólica, marmotriz, hidroéletrica, biogás, 

biomassa, geotérmica; gás e petroleo 

Cylsolar Energias renováveis 

Finlândia Merinova 

Technology Centre 

Bioenergia; Energia eólica; Energia solar; Eficiência 

energética; Redes de energia inteligentes; Transmissão 

de energia; Tecnologia de eletricidade 

França 

Atlansun Energia Solar 

Tenerrdis 

Energia solar, hidroeletrecidade, biomassa/biogás, 

éolica, hidrogénio; Redes de armazenamento; 

Contrução com eficiencia energética 

Pôlénergie 

Eficiência energética; Soluções de baixo carbono; 

Redes inteligentes; Territórios; Estudos de 

pólo;Vigilância regulatória 

Capenergies Energia Renováveis e energia nuclear 

Temergie 

Energias Renováveis; Gerenciamento de Energia 

(MDE) e Construção Sustentável; Armazenamento de 

energia e redes inteligentes; Mobilidade elétrica 

POLEAVENIA 

Petróleo e gás; Hidrogeologia; transportadores Minas e 

pedreiras; Geotecnia; Geotecnologia; Armazenamento 

geológico; Geotérmia 

Cemater 
Solar térmica; Hidroeletricidade; Solar fotovoltaico; 

Energia geotérmica; Turbinas eólicas; Biomassa 
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Localização Cluster Tipo de cluster 

França 

Breizh EMR Energias Renováveis Marinhas 

Pôle Environnement 

Nouvelle-Aquitaine 

Negócios ecnnológicos: água, resíduos, engenharia 

ecologica, poluição de solos, ruido, energias 

renovaveis, gestão ambiental 

RACE (Rhône-alpes 

cutting EDGE) 

Óleo e Gás e Renováveis, especialmente em 

Hidrocinética e Energia Eólica Offshore. 

MEDEE 

Eficiência energética de processos industriais; 

Produção de eletrecidade a partir de fontes renovaveis; 

redes inteligentes; transportes elétricos 

Islândia 
Renewable Energy 

Cluster 

Geotermico; hidroeletrico; Aquecimento Urbano; 

parques de recursos energéticos 

Itália 

Lobardy Energy 

Cleantech Cluster 

(LE2C) 

Sistemas de energia inteligentes; Industria sustentável; 

Construção sustentável; gestão da qualidade do ar; 

Nexus de energia da água 

Noruega 

OffshoreWind 

(Norwegian Offshore 

Wind Cluster) 

Energia eólica offshore 

Reino Unido 

Offshore Wind 

Scotland 
Energia éolica offshore 

ECOWinds Energia éolica offshore 

Team Humber 

(Marine Alliance) 
Energia éolica offshore 

Républica 

checa 
Ewic Cluster 

Energias renováveis; eletromobilidade; recursos 

alternativos; abastecimento de água, gestão da 

qualidade 

Suécia Offshore Väst Energia eólica offshore 

Turquia Ostim Enerjik Energias Renováveis e Tecnologias Ambientais 
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