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“Renováveis: a aposta é agora na
energia solar”
Secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, deixa o desafio para que a energia solar se junto ao mix de energias renováveis no país. Depois da hídrica e
eólica, chegou a hora do sol ser aproveitado

Quando fica disponível a plataforma
Poupa Energia?
A plataforma já é falada em termos
de opção política há mais de dez
anos. Fomos nós que aprovámos agora o decreto lei do regime jurídico do
novo operador logístico de mudança
de comercializador de energia. A plataforma foi atribuída à Agência para
a Energia, estrutura que engloba várias entidades da área do setor, e está
a ser concretizada. Ela entrará em
fase de testes no próximo mês e estará em funcionameno a seguir ao verão.
O que vai possibilitar?
Que os consumidores portugueses
tenham vária informação que tem a
ver com a energia, as ofertas comerciais das respetivas empresas. Fazer
com que os consumidores saibam
quais são as melhores ofertas e as melhores condições e puderem através
da plataforma fazer a mudança de
uma empresa para a outra.
Numa outra fase ter também a possibilidade de ter conselhos sobre consumos de energia e os impactos nos
orçamentos quer das famílias quer
das empresas, nomeadamente sobre
a potência a contratar, etc.
O que nós queremos é que o consumidor possa saber qual o melhor comercializador e mudar para ele. Até
hoje isto tem estado a ser realizado
pelos próprios operadores que levam
a que os tempos de mudança não sejam os mais favoráveis aos consumidores.
É possível, portanto, prever uma redução no custo da fatura de energia doméstica e empresarial?
Esse é o objetivo. É dar mais informação aos consumidores e possibilitar que possam fazer escolhas de uma
forma mais informada não só em re-

lação aos preços mas também no que
diz respeito a questões que tenham a
ver com a própria gestão dos consumos.

Portugal investiu na
existência da energia
hídrica e eólica e o
grande desenvolvimento
que sentimos é na
energia solar
Qual os pesos das energias renováveis
na oferta nacional?
Em termos de eletricidade estamos
acima dos 60 por cento. Este é um
dado muito relevante no nosso país.
A título de exemplo, no ano passado,
o país esteve quatro dias em fornecimento só com energias renováveis.
Somos um país que está alinhado
com os objetivos da União Europeia
que é chegar 2020 com uma quota de
31 por cento de energia proveniente
de fontes renováveis no consumo final bruto de energia e uma quota de
10 por cento no setor dos transportes. Somos um bom exemplo. Nesta
opção das renováveis, a nossa grande aposta está na energia solar. Portugal investiu na existência da energia hídrica e eólica e, neste momento,
o grande desenvolvimento que sentimos, até porque os preços baixaram
extraordinariamente, é na energia solar. Isto completa o nosso mix de renováveis para que Portugal possa ser
mais sustentável e mais dias por ano.
De referir que este governo está a
apostar numa mudança face a anteriores modelos que levaram a pagamentos por megawatt/hora superiores a 300 euros, totalmente pagos
pelos consumidores, em contraponto

Jorge Seguro Sanches,
Secretário de Estado
da Energia

com as actuais centrais, que serão pa- peza da nossa floresta.
gas a valores de mercado, sem custos
acrescidos para os consumidores.
A funcionar quando?
Os prazos estão estabelecidos nos resComo muitos anos de atraso, para o petivos licenciamentos. Por isso, enque estava previsto, vai iniciar-se em trará em funcionamento para o ano.
Viseu a construção de uma central de
biomassa. Como está o processo?
O distrito tem a funcionar vários parÉ um projeto que tem cerca de dez ques eólicos. Há espaço para mais?
anos, mas foi agora por nós desblo- Nós temos espaço para crescer nas
queado. O processo está a decorrer renováveis. Este governo quando endentro dos prazos estipulados e en- trou em funções econtrou uma dívivolve a construção de uma central de da tarifária de 5 mil milhões de euros.
15 megawats, que possibilita um nú- O que queremos é que o aparecimenmero razoável de postos de trabalho to destes novos projetos sejam feitos
quer durante a sua construção quer de uma forma a que não continuem
durante a manutenção. Esta é uma a sobrecarregar os consumidores. Por
área em que vale a pena continuar isso é que eu digo que agora estas noa fazer investimento. É preciso que vas centrais renováveis – eólicas ou
haja mais centrais de biomassa por- solares – são construídas sem necesque também desta forma energia dá sitar do subsídio pago pelos consumium contributo, um incentivo, à lim- dores.
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Os carros eléctricos vieram para ficar
A compra de veículos eléctricos está a aumentar em Portugal. Até ao final do ano, os pontos de carregamento deverão chegar aos 1600

Os veículos elétricos são já uma certeza, ou continua a ser uma utopia
para o mercado português?
A adesão à mobilidade elétrica está
a acontecer a um ritmo acelerado
em todo o mundo, em resultado da
necessidade de descarbonizar o planeta. Também em Portugal se regista um forte acréscimo das vendas
de veículos elétricos, com o número de utilizadores registados na rede
de carregamento pública MOBI.E
a duplicar entre 2016 e 2017. O ritmo com que os construtores automóveis lançam no mercado versões
elétricas mostra bem que esta é uma
realidade que veio para ficar.

baterias e o custo. O progresso tecnológico permite já autonomias entre os 200 e os 300 quilómetros para
veículos comuns o que, associado a
uma rede de carregamento nacional,
torna a opção cada vez mais atrativa.
Quanto ao custo dos veículos, é ver-

dade que estão marginalmente acima dos veículos comuns, mas estão
a baixar já e muito. A isto acresce o
custo de operação – energia e manutenção – incomparavelmente mais
barato quando comparado com veículos de motores convencionais.

O progresso
tecnológico permite
já autonomias entre
os 200 e os 300
quilómetros

Será o custo dos veículos elétricos um
dos fatores que o afasta do consumidor final?
Os fatores condicionantes dos veículos elétricos são a autonomia das

José Gomes Mendes,
Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente

Qual a estratégia do governo para dinamizar e incentivar a utilização de
veículos amigos do ambiente?
A aposta na mobilidade elétrica resulta de uma opção política clara e
inequívoca, orientada para a descarbonização, que ganha especial
relevância no quadro das decisões
da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas
(COP21.).
A estratégia do Governo para dinamizar a mobilidade elétrica centra-se em dois eixos prioritários: O
incentivo à introdução de veículos
100% elétricos, com um atrativo pacote de incentivos fiscais – IA, IUC,
IA - e a infraestruturação do território nacional com uma rede de
pontos de carregamento de acesso
público, moderna e abrangente, que
no final do ano de 2017 chegará aos
1600 pontos de carregamento.

OPINIÃO

Impacte ambiental da utilização do veículo elétrico

Joaquim Delgado,
Departamento
de Engenharia
Electrotécnica
da Escola Superior
de Teconologia
e Gestão de Viseu

O estudo do impacte ambiental
de qualquer bem constitui matéria do domínio da Análise do Ciclo
de Vida de produtos que, de forma
simplificada, considera as fases de
produção, utilização e desmantelamento. Para cada uma é comum traduzir-se o impacte das sucessivas
transformações dos materiais que
integram o produto, bem como dos
custos de I&D em termos de emissões de CO2 da energia que é gasta,
sob todas as formas, para que o produto possa ser posto à disposição do
utilizador e utilizado.
No que concerne aos veículos elétricos (VE), a fase de produção partilha do vasto conhecimento do setor automóvel tradicional e sistemas
eletrónicos de controlo e acionamento elétrico hoje disseminados
na indústria. O maior desafio resi30 JUN

de ainda na melhoria das baterias,
onde se assiste a uma rápida evolução no desempenho com preço cada
vez menor.
A exploração de Lítio que é apontada frequentemente como uma das
áreas mais críticas, tem vindo a ser
alvo de desenvolvimentos surpreendentes. Devido à sua criticidade na
tecnologia atual e relativa escassez
no subsolo, os grandes fabricantes
de baterias da Coreia do Sul, Japão
e EUA, têm já em funcionamento
estações piloto para extrair Lítio da
água do mar, onde existem 170 miligramas deste elemento em cada
metro cúbico. O que é hoje considerado uma operação nefasta para o
meio ambiente pode, a breve prazo,
ser imune se a energia utilizada no
funcionamento dessas estações for
de origem renovável. Além disso encontram-se em investigação tecnologias que dependem de elementos
abundantes como o Alumínio e o
Zinco, com a característica comum
destes elementos serem todos 100%
recicláveis.
Se na produção de baterias pode
subsistir ainda alguma controvérsia em relação aos impactes ambientais, já na fase de utilização as vantagens do VE são indiscutíveis. O

VE possui uma eficiência energética
da ordem dos 80%, enquanto num
sistema com motor de combustão
esse valor é inferior a 20%. Como
a maioria das emissões associadas
ao automóvel decorre da sua utilização e como os VE consomem um
quarto da energia, são inerentemente menos poluidores. Além disso os
VE utilizam eletricidade que é produzida cada vez mais com fontes renováveis captadas localmente e com
menor taxa de Carbono. Permitem
ainda reduzir a importação de energia fóssil e que os respetivos recursos financeiros fiquem na economia
nacional. O solar fotovoltaico constitui já a forma mais barata de produzir eletricidade. Essa energia será
transportada pela infraestrutura
instalada que possui capacidade de
reserva mais que suficiente para alimentar os VE, desde que gerida de
forma inteligente. Se os veículos em
Portugal fossem já todos elétricos
isso traria um acréscimo no consumo de eletricidade atual de 15%. Só a
eletricidade produzida diariamente
nas horas em que não há consumos,
paga a preço garantido aos produtores e vendida a preço de mercado
aos armazenadores, enviada para o
armazenamento nas barragens, se-

ria suficiente para alimentar um milhão de VE. Nos dias ventosos esse
valor seria suficiente para alimentar
toda a frota em circulação.
No fim do ciclo de vida dos produtos o desmantelamento gera impactes ambientais positivos pela recuperação dos materiais recicláveis com
menores emissões de CO2 relativamente à sua extração da natureza.
Mas, em toda esta problemática há
que deixar bem claro que não existe
nenhuma tecnologia com zero emissões. Um VE não emite praticamente CO2 quando está a ser utilizado
mas é responsável, como referimos,
por emissões na fase de produção
e em consumíveis, que são diluídas pelos quilómetros percorridos
ao longo da sua vida. A eletricidade
que consome tem também associadas emissões que dependem do mix
das tecnologias de geração e que em
Portugal se situam entre os 140 e os
200 gramas de CO2 por kWh extraído da rede, dependendo este valor
dos anos de alta e baixa produção
renovável. Assim se considerarmos
que um VE consome em cidade cerca de 15 kWh por 100 km este tem
associada, só por esta via, uma taxa
de emissão que se situa entre os 21 e
os 30 gCO2/km.
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Lixo em Números
Nos 15 concelhos onde a recolha de lixo é efetuada pela Associação de Municípios
do Planalto Beirão, verifica-se que os consumidores estão a reciclar mais e a
produzir menos lixo doméstico.

RECICLAGEM

TOTAIS ANUAIS
diferença: 0.582%

LIXO
DOMÉSTICO

Toneladas recolhidas
2016
2015

6,422.760

2,412.140

9,869.640

1,180.440
total anual

2016

1,299.379
total anual

3,098.920
MORTÁGUA
0.901%

3,071.260

primeiro trimestre

NELAS
4.423%

5,315.840

5,240.820

4,049.540

S. PEDRO DO SUL
1.336%
5,171.720

1,602.140

37,133.900

S. COMBA DÃO
-0.015%

V. N. DE PAIVA
4.450%

1,533.880

4,170.760
CASTRO DAIRE
2.595%

5,550.940

4,048.920

VISEU
-0.360%

37,268.100

2015

3,010.500
total anual

10.076%

fonte: Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão

4,065.260

3,067.820
O. DE FRADES
-0.383%

3,079.620

3,781.600
SÁTÃO
1.843%

3,713.180

2,991.820
VOUZELA
2.194%

VIDRO

CRESCIMENTO
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39,936.020

CARREGAL DO SAL
0.810%
3,427.400

EMBALAGENS

2015

94,238.840

AGUIAR DA BEIRA
2.130%
1,910.920

9,751.680
TONDELA
-1.195%

2015

2017

3,455.160

2,409.540
P. DO CASTELO
-0.108%

94,787.220

1,951.620

6,531.580
MANGUALDE
1.694%

2016

2,927.580

PAPEL

2016

3,035.440
total anual

CRESCIMENTO

0.828%

2015

2,036.059
total anual

2016

2,165.257
total anual

CRESCIMENTO

6.345%

