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Qual o papel das energias renováveis, da eletrificação 
e da eficiência energética na descarbonização 
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As alterações climáticas são um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta 
no século XXI. 

Queima de combustíveis fósseis 
Desflorestação  
Agricultura 
Gases fluorados com Efeito de Estufa. 

 
CO2 é o gás de efeito estufa mais significativo resultante das 
atividades antropogénicas e é responsável por 64% do 
aquecimento global.  
 
Atualmente a sua concentração na atmosfera é 40% maior 
quando comparado com o início da era industrial. 
 
Como consequência deste incremento a atual temperatura 
media é 0,85ºC maior que nos finais do século XIX. 
 
Cada uma das três últimas décadas tem sido sucessivamente 
mais quentes na superfície da Terra do que qualquer década 
anterior desde 1850.  
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Um aumento de 2°C em relação ao período pré-industrial é visto pela comunidade 
científica como a fronteira a partir da qual existe um risco elevado que alterações 
extremas e perigosas possam ocorrer no planeta.  
 
Por esta razão a comunidade internacional reconheceu a necessidade de conter o 
aumento da temperatura abaixo dos 2ºC. 



Problemática 
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Para Portugal em comparação com os dados registados no período de 1986-2005 prevê-
se no pior cenário: 
- uma subida da temperatura média anual de 7º C; 
- decréscimo da precipitação de 15% até 2100 nos meses de Outono/Inverno; 
- na Primavera/Verão a precipitação diminuirá 25%. 



Objetivos do Acordo de Paris 
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Artigo 4.1 do Acordo de Paris 
(…) para atingir um equilíbrio entre as emissões antropogénicas por fontes e remoção por 
sumidouros de gases com efeito estufa na segunda metade deste século (…) 

@COP22 
Portugal assumiu o compromisso 
de sermos neutros em emissões de 
GEE até ao final da primeira 
metade do século. 



RNC2050 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2010 
Determina a elaboração do Roteiro Nacional de Baixo Carbono 2020 e de planos sectoriais de baixo carbono, bem como do 
Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2020. 

Qual a descarbonização associada a cada sector económico? 
Quais as tecnologias mais custo-eficazes? 
Qual o papel dos recursos renováveis endógenos? 
Quais os custos associados a esta transformação? 

+ + + + 

EMISSÕES E REMOÇÕES DE GASES COM EFEITO DE ESTUFA (CO2, CH4, N2O, F-gases) 2050 

= 0 tCO2e   
Fonte: RNC2050, 2018  



RNC2050 
O que está em cima da mesa: 

 100% eletricidade renovável: quando? 

Eletrificação da mobilidade: a que velocidade? 

Eletrificação do consumo em atividades domésticas e industriais: a que velocidade? 

Eficiência energética: em que medida? 

Qual a trajetória mais custo-eficaz até 2050? 
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RNC2050 
As condicionantes : 

Políticas públicas e regulamentação; 
Sistemas de armazenamento de energia distribuída ou independência da rede 

(baterias); 
Novas tecnologias; 
Novas soluções num quadro de smart grids - “blockchain” e P2P; 
Nos Açores, para cada ilha é necessário uma solução de fornecimento energético 

específica e adaptada às particularidades de cada um dos sistemas elétricos; 
De modo a garantir a segurança do abastecimento de energia, os sistemas 

eletroprodutores em ilhas operam com margens de produção maiores em cerca de 30-
40%, enquanto que no continente as margens são de 15-20%. Este alto nível de reservas 
resulta em custos extras de produção. 
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Produção nos Açores 
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Os sistemas eletroprodutores que garantem o regular abastecimento de energia elétrica 
na Região, explorados diretamente pela EDA, são constituídos por: 
 9 centrais termoelétricas (5 alimentadas a gasóleo e 4 a fuelóleo); 
 3 centrais geotérmicas; 
 7 parques eólicos; 
 12 centrais hidroelétricas. 

EDA: 341.084 ton de CO2 emitidas 
EDAR: 43.080 ton de CO2 emitidas 



Energias Renováveis 
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Energias renováveis 
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Aumentar a penetração de energias renováveis através do investimento 
em tecnologias de produção renovável (solar, eólica, hídrica, geotérmica, 
etc); 

Conceber os sistemas elétricos inteligentes através de múltiplas fontes 
de produção e outros sistemas industriais; 
 

Reduzir continuamente a utilização de combustíveis fósseis 
substituindo-os por outros recursos renováveis; 

 
Diminuir custos das tecnologias neutras em carbono e inovar de modo a 

abater as emissões residuais de CO2. 



Energias renováveis 
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Energias renováveis 
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Objetivo da EDA - Gerais: 
 Aumentar de 37% para 63% a produção de energia através de fontes renováveis no 

arquipélago até 2025; 



Energias Renováveis 
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Potencial de energia geotérmica: 
 Localização junto da Crista Médio Atlântica; 
 Intensa atividade vulcânica; 
 Enorme quantidade de energia endógena existente no 

subsolo. 

Objetivo da EDA - Projeto Geotérmico: 
 Aumento da penetração das renováveis no sistema 

eletroprodutor; 
 Reduzir as emissões de CO2 associadas à produção de energia; 
 Aumentar a auto-suficiência energética da Região; 
 Aproveitamento de recursos endógenos; 
 Redução do consumo de combustíveis fósseis. 

• A produção geotérmica é muito estável e contínua, com elevada fiabilidade do 
equipamento eletroprodutor.  

• Comparativamente com outras renováveis, a produção geotérmica tem 
apresentado um fator de carga médio elevado, da ordem de 80%, bem acima 
do das outras renováveis (eólica <30%); 

• Redução do fator específico de emissão de CO2 dos Sistema elétricos 



Energias Renováveis 
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Energias Renováveis 
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Pico Alto Power Plant (2017) 

ORC Binary Cycle technology 
 
2017 - Phase A: 3 MW 
     

a. Instalação de central geotérmica 



Energias Renováveis 
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b. Automatismo para Gestão da Produção Eólica (wind power 
curtailment) 

A potência disponível para a penetração renovável resulta da potência necessária para satisfazer a procura e os 
mínimos técnicos admissíveis na central do Belo Jardim relativamente aos grupos em serviço. 
  
Desta forma, é sempre maximizada a injeção de penetração eólica, quer pela rotina de cálculo que é efetuada 
de dois em dois minutos, quer pelo incremento de potência pedida aos parques eólicos relativamente à 
potência que detinha no instante anterior. Por outo lado, é também conseguida a alocação de cargas, a cada 
parque eólico. 



Energias Renováveis 
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Sistema de Armazenamento  
de Energia por Baterias 

Estratégia de Controlo Inteligente 

Expansão da Central Geotérmica 

 Permitir integrar uma maior parcela de 

energia endógena, aproveitando o 

potencial de produção já existente para 

produção de energia elétrica. 

 Permitir ampliar a centrais geotérmicas. 

 Aumentar a quota de recursos endógenos 

na produção de energia elétrica (meta 

fortemente dependente do recurso 

geotérmico). 



Energias Renováveis 
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Contribuições para a descarbonização: 
 
 Em 2018, a EDA conseguiu evitar um total de 163.430 ton CO2, que corresponde a uma taxa de 

emissão de CO2 evitadas de 29,8%, equivalente a uma poupança de 51.676 ton de combustível 
fóssil; 

 
 A produção de eletricidade, liquida de consumo de serviços auxiliares, de origem renovável 

/recursos endógenos foi de 39,2%, dos quais se destaca a de origem geotérmica que representa 
cerca de 25,7% do valor total. 



Eficiência Energética 
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Eficiência Energética 
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Diretiva 2012/27/UE, relativa à Eficiência Energética: 

 Atingir 20 % em matéria de eficiência energética até 2020; Proposta da CE em nov2018 

determina como objetivo de eficiência energética de 32,5% (relativamente a 2005);  

 A transposição desta diretiva para a ordem jurídica interna foi efetuada pelo Decreto-Lei n.º 68-

A/2015 

 Decreto Legislativo Regional n.º 4/2016/A: aprova o SCE e RECS (regulamento do desempenho 

energético dos edifícios de comércio e Serviços); 

 Decreto-Lei n.º 97/2002 (alterações seguintes): que se aplica ao sector da regulação energética 

atribuindo-lhe a responsabilidade por adotar práticas que promovam a eficiência energética e a 

existência de padrões adequados de qualidade de serviço. Inclui o Plano de Promoção de 

Eficiência do Consumo; 

 Decreto-Lei n.º 71/2008 (alterado pela Lei n.º 7/2013): aplica-se às instalações consumidoras 

intensivas de energia  

 



Eficiência Energética 
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Medidas: 

 Fomentar a utilização de equipamentos elétricos e tecnologias mais eficientes; 

 Desempenho energético dos edifícios (regulamentação de construção; Sistema de gestão 

energética associados a painéis solares); 

 Utilização de bombas de calor (resulta em melhorias de eficiência na ordem dos 5:1 

comparativamente a sistemas de arrefecimento e aquecimento tradicionais). 



Eficiência Energética 
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Foram identificadas e implementadas medidas que resultaram na melhoria da eficiência 
energéticas das instalações: 

 Instalações eletroprodutoras; 
 Frota automóvel; 
 Subestações; 
 Edifícios de Serviços  
 Auditoria Energética a cerca de 35.5 MWh (2017-2018). 

 

Promoção de tarifas compostas pela EDA 
promove a harmonização do diagrama de carga 
nos diferentes períodos (vazio, cheio e ponta) 
resultando num ganho de eficiência energética 
das instalações eletroprodutoras 

Total EDA Desempenho 
(%) 

Produção – Açores -3,3 

Subestações São Miguel -7,9 

Serviços São Miguel -7,0 

Total -3,5 



Eletrificação 
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Setor dos Transportes: 

Em 2018 cerca de 6% do consumo energético da frota da EDA é de origem elétrica 



Eletrificação 
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Setor Comercial/Residencial: 
Até ao final de 2018 a EDA comparticipou a compra 
de 1 678 equipamentos. 



Obrigado pela V/a atenção… 
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