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EVOLUÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NACIONAL
0 Sistema Elétrico Nacional, SEN, experi
mentou uma evolução intensa nos últ mos
quarenta anos. Após o 25 de abril de 1974, as
diversas empresas então existentes foram
nacionalizadas dando origem à EDR Este pa
norama começou a alterar-se com a publica
çãodo Dec. Lei 189/88de 27 de maio dehnindo
um reg me tar fário específico (tarifas de tipo
feed-in) para a Produção em Regime Especial,
PRE, integrando os aproveitamentos hídricos
até 10 MVA de potência instalada, a produção
de energia elétrica através de outras fontes
renováveis (ta s como os aproveitamentos
eólicos, os solares fotovoltaicos, ...) bem como
unidades de cogeração e produção a partir de
resíduos, tendo sido alargado posteriormente
à microprodução e à produção em Baixa Ten
são. Este regime foi sucessivamente ajusta
do sendo atualmente a PRE paga por tarifas
baseadas em custos evitados de potência, de
energia e ambientais que dependem da tec
nologia e do diagrama horário de produção e
que, por outro lado, pretendem garantir uma
determinada rentabilidade aos investimentos
realizados.

Em 1995 foram publicados os Dec. Lei 182
a 188 de 27 de julho que estruturaram o
SEN no Sistema Elétrico de Serviço Público,
SEP, e no Sistema Elétrico Não Vinculado,
SENV. O SEP estava organizado em ter
mos de contratos de longo prazo e o SENV
integrava a PRE bem como produtores não
vinculados, distribuidores não vinculados e
clientes não vinculados. Em junho de 1997
iniciou-se a privatização da EDP e em no
vembro de 2000 ocorreu a autonomização
jurídica das atividades de transporte e de
gestão global do sistema com a criação da
REN SA. A criação da Entidade Reguladora
do Setor Elétrico, posteriormente Entidade
Reguladora dos Serviços Energéticos, ERSE,
foi igualmente consagrada em 1995. A par
tir de 1998, a ERSE publicou um conjunto de
regulamentos, nomeadamente o Regula
mento Tarifário, que passaram a enquadrar
o funcionamento do setor nos anos seguin
tes. Um outro marco importante nesta fase
correspondeu à publicação do Regulamento
de Qualidade de Serviço. A sua primeira ver
são, publicada em junho de 2000, era ainda
pouco exigente tendo sido atualizada em fe

vereiro de 2003 e, finalmente, em março de
2006.

MERCADO COMUM DE ELETRICIDAD
Em novembro de 2001 foi assinado um me
morando entre os governos de Portugal e de
Espanha tendo em vista lançar as bases para
o estabelecimento de um mercado comum de
eletricidade, MIBEL. Assim, o funcionamento
do mercado a prazo iniciou-se em 2004 e o
mercado comum diário em 1 de julho de 2007,
este como extensão a agentes nacionais do
mercado diário já existente em Espanha. A
este nível, é ainda de assinalar o aumento pro
gressivo da capacidade de interligação de tal
modo que as situaçóes de congestionamento
nas interligaçóes têm vindo a diminuir desde
2007 até hoje, permitindo igualmente uma
aproximação muito substancial dos preços no
mercado grossista nos dois países.
Para suportar do ponto de vista legal a atu
ação de agentes nacionais no MIBEL foi re
vogada a legislação publicada em 1995 e foi
publicado o Dec. Lei 29/2006 de 15 de feve
reiro. Este decreto organizou o SEN em quatro
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atividades Fundamentais— produção (em regi
me ordinário e especial), transporte, distribui
ção e comercialização. Este Dec. Lei transpõs
as normas da Diretiva EU/2003/54 de 26 de
junho e, de acordo com ele, as atividades de
produção em regime ordinário e de comercia
lização são exercidas em regime de mercado e
as atividade de rede — transporte e distribui
ção — são reguladas e exercidas ao abrigo de
concessões da Rede Nacional de Transporte,
RNT, da Rede Nacional de Distribuição, RND, e
das redes de BT, sendo estas últimas conces
sões atribuídas pelos municípios.
Data igualmente deste período a publicação
de legislação específica que enquadrou a eli
minação dos contratos a longo prazo que li
gavam diversos produtores vinculados à con
cessionária da RNT. Esta legislação criou um
mecanismo intitulado de Custos para a Ma
nutenção do Equilíbrio Contratual, CMEC, que
permitem que as empresas produtoras que
detinham os contratos a longo prazo já refe
ridos, e que passaram a ser agentes do mer
cado, sejam ressarcidos das diferenças entre
o valor que obteriam se esses contratos não
tivessem sido resolvidos e os prove tos que
obtêm em mercado.

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO SEN
Para se compreenderem muitos dos desafios
e discussões mais recentes em torno do SEN é
fundamental conhecer alguns números que o
caracterizam e que ilustram a sua evolução de
modo a ser possível formular juízos corretos e
menos superficiais. Assim:

- em 1999:

cade 6,3 % na satisfação deste consu
mo, sendo residual o peso da produção
eõlica;

em 2011:

- a potência instalada foi de 18902 MW,
repartida por 4980 MW em aprovei
tamentos hídricos, 7406 MW em cen
trais térmicas (nomeadamente 1756
MW em centrais a carvão e 3829MW
em ciclos combinados a gás natural), e
cerca de 6516 MW em PRE (repartida
por 1868 MW em unidades de coge
ração, 412MW em mmi hidricas, 4081
MW em parques eõlicos e 155MW em
aproveitamentos fotovoltaicos);

- a PRE teve um peso de cerca de 34,5%
no conjunto da potência instalada;

- a potência de ponta foi de 9192 MW e
foi registada em 24/01/2011;

- o consumo anual foi de 49914 GWh
tendo a PRE uma participação de
cerca de 35,9 % na satisfação deste
consumo, destacando-se o peso dos
aproveitamentos eôlicos com 17,8 %
do total.

Portanto, e em resumo, no período de 1999
a 2011 a potência instalada passou de 9875

MW para 18902 MW (aumento de 91,4% em
13 anos, correspondente a um aumen,to mé
dio anual de 7,0 %), o peso da PRE na potência
instalada passou de 8,1 % para 34,5 %, a po
tência instalada em parques eólicos passou
de 40 MW para 4081 MW, o consumo passou
de 35799 GWh para 49914 GWh (aumento de
39,4%, correspondendo a um aumento médio
anual de 3,0 %), e a energia produzida pela PRE
viu o seu peso na satisfação do consumo pas
sar de 6,3% em 1999 para 35,9% em 2011: Deve
notar-se que estes números escondem varia
ções assinaláveis ao longo destes 13 anos. Por
exemplo, o consumo aumentou com taxas em
torno dos 5% até 2005, este aumento tornou-
se menos acentuado em 2006, 2007 e 2008 e
foi negativo em 2009 e 2011 (-1,4% e -3,6%,
respetivamente). São igualmente de assinalar
as variações de energia produzida por via hí
drica associadas à variabilidade das afluências
hidrológicas. Porexemplo, neste período de 13
anos a produção por via hídrica apresentou
as contribuições mais reduzidas para a sa
tisfação do consumo em 2005 e 2008(10,1%
e 13,9%) e apresentou as contribuições mais
elevadas em 2001, 2003 e 2010 (331%, 33,7%
e 30,3%).

REGULAÇÃO, TARIFAS E PREÇOS
A regulação independente ê relativamente
recente em Portugal, e mais em particular no
setor elétrico. Neste caso, iniciou-se do ponto

a potência instalada foi de 9875 MW,
repartida por 4174 MW em aprovei
tamentos hídricos, 4901 MW em
centrais têrmicas (nomeadamen
te 1776 MW em centrais a carvão
e 990 MW em ciclos combinados a
gás natural), e cerca de 800 MW em
PRE (nomeadamente cerca de 500
MW em unidades de cogeração, 260
MW em mmi hídricas e 40 MW em
parques eólicos);

a PRE tinha um peso de cerca de 8,1 %
no conjunto da potência instalada;

a potência de ponta foi de 6122 MW e
foi registada em 16/12/1999;

o consumo anual foi de 35799 GWh
tendo a PRE uma participação de cer
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de vista legal com a publicação dos Dec. Lei
182 a 188 de 27 de jul[~o de 1995. O primeiro
destes decretos consagrou no seu artigo 6° a
criação de uma Entidade Reguladora do setor
que veio a ser regulamentada pelo Dec. Lei 187
de 27 de julho de 1995. À ERSE foi atribuída,
entre outras, a responsabilidade pela emissão
do Regulamento Tarifãrio estabelecendo os
critérios e métodos para a fixação das tarifas
e preços da energia elétricà e de outros ser
viços, bem como a fixação dessas tarifas. No
âmbito destas competéncias, a ERSE emitiu
a primeira versão do Regulamento Tarifário
em setembro de 1998 e iniciou a sua atividade
regulatõria com a fixação das tarifas e preços
para o ano de 1999 e de diversos parãmetros
para o período regulatório de 1999 a 2001.
0 edifício regulatõrio desenhado em 1998 in
cluía um conjunto de atividades que cobriam
toda a cadeia de valor desde a produção até
à comercialização de energia elétrica, bem
como tarifas por atividade cujos proveitos
permitiam recuperar os custos associados a
cada uma delas. Na sua versão atual, essas
atividades correspondem à produção de ener
gia elétrica, ã gestão global do sistema, ao
transporte, à distribuição e à comercialização.
Este edifício tarifário tem natureza aditiva o
que significa que cada consumidor paga uma
tarifa que resulta da adição das tarifas ele
mentares que se situam a montante do seu
nível de tensão de ligação. Por outro lado, foi
ainda definida a Tarifa de Acesso às Redes re
sultante da adição da Tarifa de Uso Global do
Sistema e do Uso das Redes de Transporte e
de Distribuição, a ser paga por todos os clien
tes, regulados ou livres. Os clientes regulados
pagam finalmente a Tarifa de Venda a Clientes
Finais que resulta da adição dos valores pre
vistos na Tarifa de Acesso às Redes com os
valores relativos à Tarifa de Energia e à Tarifa
de Comercia li zaç ão.
Este sistema tarifàrio funcionou sem sobres-
saltos de tnaior até 2005. altura em que a
conjunção de um ano muito seco e a elevação
do preço do petrõleo originou que o valor das
tarifas reguladas pagas pelos clientes finais
em ST fossem insuficientes para remunerar
os custos, nomeadamente associados à ativi
dade de produção. Este desacerto originou o
denominado défice tarifàrio cuja recuperaçào
o Governo na altura em funções determinou
fosse diluída por um período alargado evitan
do a ocorréncia de picos no valor das tarifas.

ABALO NO SISTEMA TARIFARIO
Desde essa altura, o sistema tarifário tem so
fridosucessivosremendos”quetémcontribu

ído para aumentar a sua complexidade e para
tornar cada vez mais impenetrável o Regula
mento Tarifário. Estas sucessivas adaptações
estão sobretudo relacionadas com o desejo
de diluir custos muito elevados associados à
exploração do sistema elétrico em determina
do ano (por exemplo, associado ao sobrecusto
com a PRE) ou com a necessidade de interna
lizar novas parcelas associadas, por exemplo,
aos CMEC bem como com o mecanismo de
Garantia de Poténcia, correspondente a um
incentivo concedido às centrais com poténcia
instalada superior a 50 MW e que não estejam
abrangidas pelos CMEC.
Como resultado de todas estas alterações, no
processo de fixaçáo das tarifas em vigor em
2012 foram considerados, entre outros, os se
guintes níveis de custos (1, 21:

- custos de gestão global do sistema —48 ME;

- custos com a convergéncia tarifária dos
Açores e da Madeira —203 ME;

- custos com os CMEC —155 ME;

- custos com a ERSE e com o Operador de
Mercado —5 ME;

- custos com planos de promoção de efici
éncia energética—li ME;

- custos com o mecanismo de garantia de
poténcia —60 ME;

- custos com as rendas dos déf ices tarifá
rios de 2006 e 2007— 20 ME;

- diferencial de aquisição de energia elétrica
á PRE — 355 ME;

- custos com o transporte de energia elétri
ca— 328 ME;

- custos com a distribuição de energia elé
trica em AT e MT —486 ME;

- custos com a distribuição de energia elé
trica em BT— 745 ME. Nesta parcela inclui-
se o custo com as rendas de concessão
das redes em BT pagas pela EDP Distri
buição aos municípios e que ascendem a
248 ME em 2012. Para se ter uma noção
da forma explosiva como muitos destes
valores evoluíram, assinala-se que estas
rendas foram de 128 ME em 2000, isto é,
de 2000 para 2012 sofreram um aumento
de 93,8% correspondente a um aumento
médio anual superior a 7%;

custos com a comercialização de energia
elétrica — 77 ME;

Estes valores merecem diversos comentários
que se apresentam em seguida:

considerando estes custos, a ERSE fixa o
valor das tarifas por atividade verifican
do-se, por exemplo, que em BTN a Tarifa
de Uso Global do Sistema (nomeadamente
por via do diferencial de custos de aqui
sição de energia elétrica à PRE) tem um
peso de 46,7%, na Tarifa de Acesso às Re
des enquanto que os pesos das Tarifas de
Uso da Rede de Transporte e de Uso da
Rede de Distribuição em AT, em MT, em BT
são de 6,7 %, 2,3%, 10,0%e 34,4%[i, 2,3,4];

desta forma, a parcela associada aos
custos de redes e de gestão do sistema
corresponde a cerca de 43% do total e o
restante está associado ao que se tem
generalizado designar como Custos de In
teresse Econõmico Geral, CIEG, isto é 57%,
[1,2, 3,4];

por outro lado, um cliente regulado em
BTN paga a Tarifa de Venda a Clientes Fi
nais, TVCR composta pela adição das par
celas anteriores e das Tarifas de Energia
e de Comercialização. Neste caso, a Tarifa
de Energia tem um peso de 41,2%, a Tari
fade Uso Global do Sistema tem um peso
de 26,2% e as Tarifas de Uso das Redes de
Transporte e de Distribuição em AT, MT e
BT tém pesos de 3,8%, 1,3%, 5,6% e 19,4%
e, finalmente, a Tarifa de Comercialização
pesa 2,5%. De uma outra forma, os cus
tos de energia e comercialização tém uma
contribuição de 44% na TVCF, os CIEG de
25% e o uso das redes e gestão do sistema
pesam 31%, [1,2,3,4];

como se pode verificar atendendo a estas
percentagens, a atividade de transporte
de energia elétrica tem um peso diminuto
no proveito global a recuperar e a ativi
dade de distribuição em AT, MT e BT tem
uma contribuição de cerca de 26% consi
derando um cliente regulado em BTN. Nos
anos iniciais de atuação da ERSE o peso
dos proveitos da atividade de distribuição
ascendia a cerca de 32% do custo total pelo
que se pode concluir que esta atividade
melhorou a sua eficiéncia de forma muito
significativa. O peso do custo de produção
de energia elétrica ascende a cerca de 41%
para um cliente regulado em BTN. A este
valor deverão, em boa verdade, ser acres-
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centadas parcelas importantes recupe
radas na Tarifa de Uso Global do Sistema
e referentes ao diferencial de custo de
aquisição da PRE, ao custo associado aos
CMEC e ao mecanismo de garantia de po
tência;

a preços constantes de 2011, a energia ati
va fornecida pelo Comercializador de Últi
mo Recurso aos clientes regulados apre
sentou um custo de 0,20 €/kwh em 1990
e de 0,16€/kWh em 2012 para consumido
res em BTN e de 017 €/kWh em 1990 e de
011 €/kWh em 2012 para consumidores
em MT, [1,2,3,4];

assinala-se, no entanto, que as tarifas
definidas no final de 2011 para vigorar
em 2012 não refletem a totalidade dos
custos realmente incorridos em 2012.
Isto significa, por exemplo, que os va
lores das tarifas em vigor refletem um
diferencial de aquisição de energia à PRE
de 355 M€ estimando-se, no entanto,
que em 2012 o valor real deste diferen
cial seja de 1294 M€. O montante não
refletido nas tarifas no ano de 2012 serã
internalizado em anos futuros utilizando
um processo de diferimento de custos
que pretende promover um maior alisa
mento das tarifas;

entre as diversas tecnologias incluídas na
PRE convém ainda distinguir as que utili
zam recursos renováveis das que utilizam
recursos não renovãveis. As primeiras, por
exemplo os parques eõlicos. corresponde
ram a uma aposta de diversos governos
de forma a permitir ao país o cumprimen
to de metas de integração de renováveis
acordadas com a União Europeia e, em
simultãneO, criar novas fileiras industriais
e contribuir para o aumento da indepen
dência energética. Nas segundas incluem-
se, por exemplo, as unidades de cogeração
que são responsáveis por uma parte mui
to substancial deste sobrecusto. uma vez
que. neste caso, o valor do sobrecusto por
unidade de energia produzida ascende em
2012 a 8813 €/MWh [1]. Seria importan
te verificar se toda a potência instalada
deste tipo corresponde verdadeiramente
a unidades de cogeração ou se se está a
aproveitar este mecanismo como forma
de subsidiar outras atividades.

Nesta análise não pode deixar de se assinalar
que ao longo do período em que a regulação

independente tem vindo a ser exercida em
Portugal continental ocorreu uma melhoria
muito substancial da Qualidade de Serviço.
Como foi referido anteriormente, o primei
ro Regulamento de Qualidade de Serviço foi
publicado em 2000 e foi sendo progressiva-
mente refinado e aprofundado chegando-se
à versão atual publicada em 2006. A con
tinuidade de serviço encontrava-se espe
cialmente degradada em muitas ãreas de
distribuição, pelo que a regulação tarifária
da responsabilidade da ERSE contempla
igualmente um mecanismo simétrico que
premeia/penaliza a ocorréncia de valores
de Energia Não Distribuída em redes MT in
feriores/superiores a um nível de referência
especificado. Como resultado de todas estas
ações, e em relação às redes de distribuição
de energia elétrica [5, 6]:

- o TIEPI passou de 637,86 minutos em
2000 para 150,75 minutos em 2010;

- em MT, o SAIFI passou de 9,39 interrupções
por ponto de entrega em 2000 para 4,15
em 2010 e o SAIDI passou de 819,53 para
253.01 minutos por ponto de entrega;

- em BT, o SAIFI passou de 8.97 interrupções
por cliente em 2000 para 4,33 em 2010 e o
SAIDI passou de 787,94 para 277,61 minu
tos por cliente;

- neste período, o melhor ano foi o de 2007
quando estes índices foram de 109,0 mi
nutos, 3,2 interrupções por ponto de en
trega, 169,9 minutos por ponto de entrega.
2,8 interrupções por cliente e, finalmente,
144,3 minutos por cliente.

Esta evolução dos índices de continuidade
de serviço nas redes de distribuição é assi
nalãvel e ocorreu num ambiente regulatório
muito exigente, dados os valores de diver
sos parámetros regulatôrios que foram
sendo adotados pela ESRE, especialmen
te até 2004. Trata-se de um esforço muito
meritõrio da EDP Distribuição que deve ser
evidenciado. Assinala-se ainda que a gene
ralidade dos índices de qualidade de serviço
tem assumido valores muito inferiores aos
limites definidos no Regulamento de Quali
dade de Serviço. Nestas condições é de re
cear que a subida destes valores após 2007
se possa dever a alguma sensação de ‘dever
cumprido’ que se possa sentir devido à folga
existente entre os valores reais e os limites
estipulados.

REFLEXÕES
Apresentam-se finalmente algumas refle
xões e conclusões sugeridas pela informação
contida nos pontos anteriores. Assim:

o SEN sofreu uma evolução acentuada
nas últimas quatro décadas no sentido da
introdução de mecanismos de mercado,
nomeadamente nas atividades extremas
da cadeia de valor, isto é, na produção e na
comercialização. Neste ãmbito, o início do
funcionamento do Operador de Mercado
diário comum entre Portugal e Espanha
em julho de 2007 permitiu introduzir uma
maior competição no relacionamento
entre a produção, a comercialização e os
clientes;

este mercado é muito assimétrico uma
vez que há uma muito reduzida elastici
dade da procura em relação ao preço, tal
como é típico nos mercados de eletrici
dade. Trata-se de um mercado dominado
pelo lado da produção em que atua um
reduzido número de agentes que detém
informação adicional sobre a carga — a
carga é muito pouco elástica pelo que se
encontra disponível para pagar o que for
necessário para ser alimentada;

o mercado ibérico funciona cada vez mais
como um sistema acoplado [7] uma vez
que o diferencial de preços entre Portugal
e Espanha tem vindo a reduzir-se Era su
perior a 9 €/MWh em 2007 e passou para
um valor inferior ai E/MWh em 2011. Por
outro lado, o número de horas em que o
MIBEL funcionou com duas áreas de pre
ços desacopladas foi superior a 80% em
2007 e reduziu-se para cerca de 5% em
2011;

o preço médio no mercado diário foi de
52,2 €/MWh em 2007 tendo passado para
50,5 €/MWh em 2011, [7]. Este preço mé
dio foi de 37,3 €/MWh em 2010 fruto de
um ano muito favorável do ponto de vista
hidrológico e foi de 70,0 €/MWh em 2008
devido ã redução das afluências hídricas;

esta variabilidade reflete-se depois nos
preços da Tarifa de Energia paga pelos
clientes regulados. No entanto, reduções
do preço de mercado. como as ocorridas
em 2010, acabam por não ser sentidas
pelo consumidor final visto que, se por um
lado ocorrem reduções na Tarifa de Ener
gia, verificam-se por outro lado acrésci
mos noutras parcelas que integram os
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CIEG e relacionadas, por exemplo, com
CMEC. Com efeito, a uma maior produçao
por via hídrica corresponderá uma menor
produção de origem térmica, tal como
ocorreu em 2010, pelo que o custo asso
ciado aos CMEC será mais elevado;

assinala-se ainda que a produção de ori
gem eólica tem assumido uma contribui
ção crescente na alimehtação dos consu
mos tendo passado de um valor residual
em 1999 para 17,8% em 2011. Em Portugal,
a PRE não submete propostas de venda
ao mercado mas influencia o seu preço de
fecho, uma vez que uma parte da carga é
por ela alimentada. Assim, a carga a mer
cado resulta da diferença entre a carga
real do sistema e a produção da PRE pelo
que a intersecção das curvas de ofertas de
compra e de venda ocorre em pontos com
valores mais reduzidos de poténcia e de
preço. Isto significa que em horas em que
as produções eõlica e hídrica sejam muito
elevadas, o preço de mercado reduz-se, tal
como se verificou, por exemplo em diver
sas horas do dia 10 de março de 2010 em
que o preço de mercado foi de 0,0 E/MWh;

no entanto, estas reduções do preço de
mercado acabam novamente por não se
refletir no preço final pago pela grande
maioria dos consumidores. Com efeito, a
PRE é paga de acordo com tarifas de tipo
feed-in, pelo que um aumento da produ
ção da PRE induzirá uma redução do preço
de mercado e um aumento do diferencial
entre o valor da tarifa feed-in por tecnolo
gia e o preço de mercado. Este diferencial
tem vindo a aumentar, tendo passado em
média de 7.8E/MWh em 2000 para 26,2€/
MWh em 2009 [8];

assim, e mais uma vez, apesar do pre
ço de mercado se reduzir, a maioria dos
clientes finais não sentirá qualquer al
teração significativa porque o diferencial
referido aumenta e. por essa via, aumen
tam os preços da Tarifa de Uso Global do
Sistema. Esta situação explica o aumento
do peso da Tarifa de Uso Global do Siste
ma na Tarifa de Venda a Clientes Finais,jã
referido;

em 2012 o valor deste sobrecusto que foi
internalizado nas tarifas ascende a 355
ME, mas o sobrecusto total estimado para
este ano é superior a 1294 ME. O remanes
cente foi alvo de um processo de diferimen
to para os próximos anos, isto é. os valores

não recuperados este ano irão acrescer aos
valores a recuperar nos próximos anos e
constituirão certamente novos elementos
de pressão sobre as tarifas;

- acresce que o aumento da contribuição da
PRE origina a redução das horas de fun
cionamento da generalidade das centrais,
e em particular das centrais térmicas,
Esta situação contribuiu para o aumento
do custo com o mecanismo de garantia de
poténcia de que têm usufruido diversas
centrais;

- em relação a este mecanismo convém sa
lientar que as decisões de investimento
nestas unidades foram livremente assu
midas pelos agentes produtores envol
vidos. Estas decisões ter-se-ão revelado
demasiado arriscadas, especialmente
num período de retração económica e de
redução do consumo pelo que não é fa
cilmente compreensível que esses riscos
acabem por ser transferidos para os con
sumidores pela internalização de custos
no sistema tarifário, através do mecanis
mo de garantia de potência;

- este conjunto de incentivos e de mecanis
mos de compensação que foram sendo
aprovados de forma avulsa ao longo dos
anos apresenta hoje um caráter perverso.
Por exemplo, quando um agente produtor
investe em PRE, por exemplo eõlica, está a
contribuir para reduzir o tempo de funcio
namento de outras centrais podendo, por
essa via, aumentar os rendimentos por
garantia de poténcia de algumas delas.
Importa portanto refundar todo o edifício
tarifário e de incentivos, simplificando-o e
tornando-o integrado e coerente de modo
a evitar este tipo de situações.

FUTURO DO SEN
Em conclusão, o SEN enfrenta desafios muito
relevantes nos próximos anos. A vertigem de
investimentos que se sentiu na última década
criou um sistema com uma muito elevada ca
pacidade instalada face à procura e a retração
desta nos anos mais recentes não fez mais do
que agravar o problema. Por outro lado, o sis
tema de incentivos e de compensações que foi
sendo instituído de forma avulsa tem pressio
nado e irá continuar a pressionar as tarifas de
uma forma incomportável pelo que, para além
da redução dos valores a pagar pela garantia
de potência por exemplo, se terá de atuar de
forma mais incisiva nos grandes agregados

“
o sistema tarifário

tem sofrido sucessivos
‘remendos’ que têm

Contribuído para aumentar
a sua Complexidade e
para tornar cada vez
mais impenetrável o

Regulamento Tarifário

do sistema tarifário. Torna-se claro que um
desses agregados estã associado ao nível de
tarifas feed-in que é praticado atualmente e,
em especial, sobre os valores a que é remu
nerada a energia produzida por unidades de
cogeração utilizando recursos não renováveis.
Claro que este ambiente estaria mais desanu
viado se a economia não estivesse em reces
são, se a taxa do IVA aplicada à energia elétrica
não tivesse passado de 6% para 23% e se o
consumo de energia elétrica não estivesse a
reduzir-se. Portanto, para além das medidas
já adotadas para reduzir os encargos sentidos
pelos consumidores ou de outras que venham
a ser aprovadas, torna-se fundamental colo
car a economia a crescer Este crescimento
constituirã uma contribuição decisiva para
aliviar as tensões e os problemas hoje enfren
tados pelo SEN e, em boa verdade, por todo o
país.
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