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ATÉ FINAL DE ABRIL DESTE ANO TINHAM SIDO LICENCIADOS 450 MW DE CENTRAIS DE ENERGIA SOLAR EM REGIME DE MERCADO 

ENERGIA SOLAR BRILHA A PREÇO DE MERCADO 
A ENERGIA SOLAR TEM CONDIÇÕES PARA COMPETIR EM REGIME DE MERCADO. MESMO ANTES DO REFORÇO DE INTERLIGAÇÕES 
E DESENVOLVIMENTO DE BATERIAS. OS PEDIDOS DE LICENCIAMENTO, SEM TARIFAS BONIFICADAS, CONTINUAM A AVOLUMAR-SE. 

A energia produzida a partir do sol tem po-
tencial para dar resposta às necessidades 
energéticas da humanidade a longo pra-
zo e num cenário de baixo carbono, segun-
do um estudo do instituto americano MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), 
mas em Portugal representa ainda uma 
fatia muito pequena no mix energético. 
Na componente de produção de ele-
tricidade, por exemplo, poderia ter uma 
contribuição da ordem de grandeza da 
energia hídrica ou da eólica, com cerca 
de 25 por cento, "mas não chega sequer 
a ser um décimo de cada uma delas, com 
os seus dois por cento de contribuição", 
constata o presidente do IPES (Instituto 
Português de Energia Solar), investigador 
e professor da Universidade de Évora, Ma-
nuel Collares Pereira "Isto sem falar na 
área da energia solar exclusivamente para 
fins térmicos, quer para os edifícios, atra-
vés dos sistemas passivos e dos ativos, 
quer para outras aplicações, como as de 
calor de processo na indústria", sublinha 
Em Portugal, nos primeiros três meses 
deste ano, registou-se "pluviosidade re-
duzida e eolicidade mediana", segundo 
a análise da APREN — Associação de 
Energias Renováveis, o que redundou 
numa menor contribuição da produ-
ção elétrica a partir de fontes renová-
veis, que representaram 57,4 por cento 
do consumo. "Se Portugal tivesse ener-
gia solar não teríamos estado a pa-
gar eletricidade no mercado spot a um 
valor extraordinariamente caro. Tudo 
razões para continuar a apostar nas re-
nováveis", observa o secretário de Esta-
do da Energia, Jorge Seguro Sanches, 
para quem é importante completar o 
mix energético renovável de hídrica e 
eólica com mais solar. 
Para Jorge Seguro Sanches esta aposta 
justifica-se também pelo fato de os custos  

da energia solar nos últimos anos terem 
baixado extraordinariamente. Se modelos 
anteriores levaram a pagamentos na or-
dem dos 300 euros MW/h, hoje já é pos-
sível que estas centrais pratiquem valores 
de mercado, sem custos acrescidos para o 
consumidor, defende o governante. 

SEM TARIFAS 
SUBSIDIADAS 
Até final de abril deste ano tinham sido li-
cenciados 450 MW de centrais de energia 
solar em regime de mercado, ou seja, pro-
jetos com cauções já pagas, sobretudo na 
zona sul do país (ver gráfico). As manifes-
tações de interesse ascendem a mais de 
2000 MW. "No ano passado todos os pro-
jetos que me chegaram foram despacha-
dos", garante Jorge Seguro Sanches. Para 
o secretário de Estado, este volume de 
licenciamentos em regime de mercado 
evitam sobrecustos na ordem dos 163 mi-
lhões de euros. 
Esta opção do Governo em licenciar proje-
tos de energia solar sem subsídios à tarifa 
e sem onerar o consumidor e, consequen-
temente, sem engrossar o défice tarifário, é 
aplaudida pelos próprios empresários, que 
não identificam obstáculos ao desenvolvi-
mento do solar em regime de mercado. 
O CEO da Gesto Energy, Miguel Bar-
reto, com projetos em fase de licencia-
mento, acredita que a tecnologia está 
madura e por isso se dispõs a ir a jogo 
em regime de mercado. "Estão criadas 
as condições para que a energia solar 
possa ombrear com as outras fontes de 
energia, e para que venhamos a ter um 
grande desenvolvimento da energia so-
lar. Estão criadas as condições legislati-
vas, de mercado, regulatórias", sublinha. 
Miguel Barreto acredita que, mesmo 
no atual panorama, com o nível de interli-
gações que existem atualmente, há espa- 

ço para mais 1000 MW instalados em Por-
tugal. "O nosso sistema tem um potencial 
ainda alto para acomodar uma potência 
elevada de energia solar que ocorre du-
rante o dia, enquanto há maior consumo. 
No futuro terá ainda mais", antevê. 
O único constrangimento é o fato de só 
ocorrer a certas horas do dia e não ser 
barato armazená-la para as horas da noite 
em que há grande consumo. "Portugal tem 
uma situação bastante confortável, porque 
tem uma potência hídrica elevada e muita 
dela é reversível, e isso naturalmente vai 
facilitar a integração de mais energia solar 
no nosso sistema", antecipa 
Miguel Barreto considera que a única res-
trição pode ser a própria capacidade da 
rede. "As zonas com mais sol são as zo-
nas onde temos menos consumo, e isso 
faz com que existam limitações em muitas 
subestações onde a radiação é elevada e 
há boas condições para exercer energia 
solar", analisa 

O CASO DA 
TERMOELETRICIDADE 
Manuel Collares Pereira lembra que o so-
lar fotovoltaico registou uma enorme redu-
ção de custo, e tem a vantagem de poder 
ser utilizado em todo o lado, mesmo em 
locais com menores níveis de radiação 
solar, e de forma modular, mas realça que 
continuam a faltar as baterias de baixo 
custo para o armazenamento da energia 
produzida "A questão do armazenamento 
de energia é muito importante, pois para 
poder contribuir na escala da hídrica e da 
eólica, possibilidade que referi, a eletricida-
de de origem solar tem de estar disponível 
quando já não haja sol", antecipa 

Existe no entanto uma solução, que 
hoje já é 20 vezes mais barata, que é 
a via da termoeletricidade com arma-
zenamento de calor a altas temperatu- 

ras (560°C). "Armazena-se a energia 
captada por concentradores solares 
em sais fundidos quentes, e só se 
produz vapor quando se pretende for-
necer eletricidade, já pela noite fora, 
em turbinas de alto rendimento. Pela 
sua natureza, estes sistemas são para 
produção do tipo centralizado", explica 
Manuel Collares Pereira. 
"Estimo que no futuro teremos produção 
fotovoltaica descentralizada e generali-
zada nos telhados de nossas casas, com 
uma redução de custos em relação ao 
que hoje suportamos quando compramos 
energia elétrica e também combustíveis 
(o veículo elétrico, face ao convencional), 
e que teremos produção fotovoltaica cen-
tralizada, em combinação com termoele-
tricidade com armazenamento térmico, 
correspondente à potência nominal por 
muitas horas", antecipa 
Ao caminharmos para substituir as fontes 
convencionais que ainda temos na produ-
ção de eletricidade, como o carvão, temos 
de "programar a termoeletricidade e a 
fotovoltaica, em termos de potência, para 
pelo menos metade-metade, a primeira 
centralizada, e a segunda entre os dois 
tipos de produção, centralizada e descen-
tralizada", sugere. 
Manuel Collares Pereira sublinha, no en-
tanto, que as tecnologias para a termoele-
tricidade não tiveram ainda a redução de 
custo que ocorreu no fotovoltaico, com 
300MW já instalados no mundo inteiro. 
"Em contraste, o mercado da termoeletrici-
dade é substancialmente menor, na ordem 
dos 4GW em todo o mundo", compara 
Se o fotovoltaico teve apoio a nível nacional 
e internacional, a termoeletricidade tam-
bém necessita de algo semelhante, mas 
não igual, já que não pode ser executada 
em pequenos sistemas, com pequenos in-
vestimentos, defende. "As centrais que se 
têm proposto e sido autorizadas vão, muito 
provavelmente, exportar a energia que vão 

MIGUEL BARRETO ACREDITA QUE COMO NÍVEL DE 
INTERLIGAÇÕES QUE EXISTEM ATUALMENTE, 
HA ESPAÇO PARA MAIS 1000 MW EM PORTUGAL 
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E MAIS ECONÓMICO CONSUMIR INSTANTANEAMENTE 

DE UM SISTEMA FOTO VOLTAICO QUANDO HA SOL DO 

QUE CONSUMIR DA REDE, DIZ FRANCISCO PINTO 

produzir. Nesse sentido, e para já, deixam 
pouco ou nada em Portugal, isto é, pouco 
mais que uns poucos empregos para man-
ter os painéis limpos. Defendo que a sua 
energia deveria ser vendida no nosso mer-
cado, através do estabelecimento de tarifas 
mínimas, que permitam fazer desaparecer 
o risco da falta de competitividade que hoje 
ainda existe na produção centralizada'. 

AUTOCONSUMO 
MAIS BARATO 
O presidente da APESF (Associação Por-
tuguesa das Empresas do Setor Fotovol-
taico), Francisco Pinto, não tem dúvidas de 
que as renováveis já atingiram um ponto 
de maturação e de que se está a viver a 
era do solar. As baterias ainda não estão 
desenvolvidas, e a capacidade de armaze-
namento ainda pode ser vista como uma 
limitação, mas mesmo assim já compensa 
instalar um sistema fotovoltaico. 
"É mais económico consumir instantanea-
mente de um sistema fotovoltaico quando 
há sol do que consumir da rede. Mas ainda 
há muito espaço para crescer. Ainda há 
que passar muita informação às indústrias 
e transmitir confiança. O período de retomo 
é da orcem dos seis ou sete anos, e as ta-
xas de rentabilidade superiores a 12 ou 14 
por cento", exemplifica. 
Francisco Pinto considera que para ala-
vancar o setor é necessário transmitir con-
fiança à indústria, que já vai percebendo as 
vantagens- dos sistemas. "Há quem instale 
porque o vizinho instalou e correu bem. É 
a publicidade 'boca a boca' a funciona?', 
realça 
A associação estima que o mercado de ge-
ração descentralizada, não só autoconsu-
mo mas também instalações de pequena 
produção, ronde os 50 MW por ano, entre 
os segmentos doméstico, comercial, e in-
dustrial. 'Estamos a sentir cada vez mais 
interesse nesse tipo de abordagem, até 
porque o preço da tecnologia baixou muito 
no final do ano passado", atesta 
Para a APESF a mobilidade elétrica asso-
ciada as sistemas fotovoltaicos é uma peça 
chave do novo paradigma com o carro a 
funcionar como uma bateria sobre rodas.  

"Acreditamos que o carro elétrico pode 
ser a locomotiva da evolução tecnológica 
do armazenamento'. Ao setor interessa 
ter "condições para trabalhar" e não "sub-
sidiações que podem existir hoje e não 
amanhã". 
O passo seguinte será intensificara aposta 
nas redes inteligentes para que a energia 
seja consumida da forma mais eficiente 
aproveitando os recursos disponíveis. 

OS DESAFIOS 
PARA A REDE 
Para a EDP Distribuição a produção distri-
buída na rede elétrica, para a qual o regime 
de autoconsumo tem contribuído, é impor-
tante para que os objetivos nacionais, de 
uma menor dependência energética, pos-
sam ser alcançados. Tem também a vanta-
gem de "contribuir para a redução das per-
das técnicas" conduzindo a uma utilização 
de energia mais eficiente. 
No entanto, a cada vez maior potência ins,  
talada de produção distribuída, bem como 
a sua intermitência, provocam "fluxos de 
potência diversos dos habituais, que tra-
zem novos desafios para a estabilidade da 
rede, bem como para a qualidade de servi-
ço, que tem positivamente caracterizado a 
evolução da rede elétrica". 
As redes de distribuição têm vindo a adap-
tar-se às evoluções do sistema elétrico e 
do mercado económico, de modo a per-
mitir a integração de níveis crescentes de 
produção descentralizada "A proposta de 
Plano de Desenvolvimento e Investimen-
to na Rede de Distribuição para o período 
2017-2021 tem em conta esta nova reali-
dade das redes elétricas, verificando-se um 
aumento do peso relativo dos investimentos 
em redes inteligentes, designadamente.nas 
seguintes áreas: Sensorização e Monitori-
zação; Automação e Telegestão; Telecomu-
nicações e Cibersegurança; Automação do 
Processamento, e Análise de Dados", expli-
ca a EDP Distribuição. 
"Para a APESF deve ser muito bem pon-
derada a necessidade e respetiva obriga-
toriedade de instalação de equipamentos 
de proteção da interligação com a rede, 
que onerem os sistemas e com resulta-
dós redundantes a outros equipamentos 
do próprio sistema fotovoltaico. Para isso. 
a associação está a participar ativamente 
nos estudos em curso promovidos pelo 
operador de rede e com o objeto de se 
verificar que condições serão necessárias 
para garantir a segurança do funciona-
mento da rede". 
A REN, como operador de sistema de trans-
porte de energia da rede em Muito Alta Ten-
são, há muito que convive com o efeito da 
produção de energia renovável ligada à rede 
de distribuição. "Os contnbutos de energia do 
regime de autoconsumo são moderados e 
de crescimento lento, dado que as áreas de 
implantação de painéis solares são sempre li-
mitadas face às necessidades individuas", as- 
segura a empresa ANA SAN11AGO 
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