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A Energia, na perspetiva da produção agrícola, 
constitui o tema da Cultivar N.º 18. Este tema inter-
secta-se com números anteriores1 complemen-
tando a abordagem aos vários fatores de produção 
da agricultura (solo, água, trabalho) e atualizando 
o quadro descrito para as alterações climáticas, 
em particular, com as acentuadas mudanças que 
se têm vindo a verificar nos acordos multilaterais 
e políticas públicas sobre os objetivos de transição 
energética. 

A agricultura tem uma situação singular neste 
debate. Através da sua função base, a agricultura 
produz os nutrientes (as proteínas, os hidratos de 
carbono e as gorduras) que fornecem a energia que 
garante a vida do ser humano. Por outro lado, a 
energia constitui um dos principais custos da sua 
atividade. Do ponto de vista da atividade econó-
mica e ambiental, este setor detém uma pequena 
parcela do consumo global de energia2, mas desta-
ca-se o potencial agrícola de produção de matérias-
-primas alternativas para a produção energética. 

O roteiro para uma economia de baixo carbono 
exige uma transição das principais fontes de ener-
gia hoje utilizadas, particularmente os combustí-
veis fósseis, para a utilização de energias renová-
veis e a ampliação da eficiência energética, uma 
vez que a energia é um setor que, segundo o IPCC, 
responde por dois terços das emissões globais3.

Resulta deste enquadramento que a agricultura 
está sujeita a oportunidades e ameaças, e em 
ambas as situações verifica-se que, à semelhança 
do que está a ocorrer no próprio setor energético, 
o investimento em soluções tecnologicamente 
viáveis será a solução para aumentar a eficiência 
energética, com a utilização de energias renová-
veis, a redução de emissões de GEE e o aproveita-
mento do potencial de produção de biomateriais.

É previsível, e desejável, que práticas e tecnolo-
gias sejam adotadas e disseminadas para garantir 
uma produção que contribua para a redução das 
emissões, contando ainda com a evolução dos 

Editorial

EDUARDO DINIZ

Diretor-Geral do GPP

3      IPCC, Special Report: Global Warming of 1.5°C, Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change, 2018.

1       Ver N.º 2 - Solo, N.º 5 – Economia da água, N.º 10 – Trabalho 
na agricultura e novas tendências laborais e N.º 12 - Alterações 
climáticas.

2      Em Portugal, menos de 3%. 

http://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_2
http://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_5
http://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_10/
http://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_10/
http://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_12/
http://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_12/
�https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_energy_use
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padrões alimentares e uma cadeia alimentar mais 
sustentável. Contudo, convirá sublinhar a sensi-
bilidade da produção alimentar, a qual tem uma 
elasticidade limitada para acomodar mudanças 
bruscas quer ao nível produtivo, quer ao nível do 
consumo, reforçando a transição energética como 
fator-chave neste avanço das políticas de neutrali-
dade carbónica.

A necessidade de caminhar no sentido da transição 
energética está assente em objetivos de indepen-
dência energética, mas também de pressão social 
decorrente do combate às alterações climáticas 
e à poluição. Este movimento não será isento de 
tensões geopolíticas, industriais, comerciais, con-
correndo interesses, por vezes antagónicos, entre 
regiões e setores económicos. 

Assim, nesta edição, optámos por iniciar a Sec-
ção I, Grandes Tendências, com um excerto de um 
relatório recentemente publicado pela IRENA, a 
Agência Internacional para as Energias Renováveis, 
que nos dá uma visão mais ampla das importantes 
consequências geopolíticas desta transição ener-
gética que temos de fazer: “Os combustíveis fósseis 
têm sido a base do sistema mundial de energia, do 
crescimento económico e dos estilos de vida moder-
nos. A exploração destes combustíveis aumentou a 
utilização global de energia em cinquenta vezes nos 
últimos dois séculos, moldando o ambiente geopolí-
tico do mundo moderno. A concentração geográfica 
dos combustíveis fósseis teve um impacto signifi-
cativo na riqueza e na segurança das nações. Uma 
transformação energética impulsionada por fontes 
renováveis poderá trazer mudanças igualmente 
radicais tanto no seu âmbito como no seu impacto.”

Em seguida, Joana Simão Costa et al., da Comissão 
Europeia, esclarecem que a elaboração de planos 
nacionais de energia e clima, previstos na legisla-
ção europeia, implica uma abordagem por cada 
um dos Estados-Membros às “cinco dimensões da 
União da Energia (‘segurança energética’, ‘mercado 
interno da energia’, ‘eficiência energética’, ‘descar-

bonização’ e ‘investigação, inovação e competiti-
vidade’)”, apresentando os respetivos objetivos e 
metas, assim como as medidas para os atingir. No 
caso português, a Comissão reconhece que há pas-
sos dados no bom sentido, mas afirma que “existe 
ainda potencial inexplorado no que toca a medi-
das concretas para atingir os objetivos traçados.” 
O artigo refere ainda os elementos que deverão 
constar das estratégias a 30 anos a elaborar por 
cada EM e conclui com uma breve análise do Pacto 
Ecológico (Green Deal) Europeu, a nova estratégia 
de crescimento da UE, que incluirá uma vertente 
“do prado ao prato”.

O artigo de Sara Goulartt e Pedro Paes aborda a 
experiência da EDP na cooperação com o setor 
agrícola no sentido da descarbonização da eco-
nomia, para cumprimento dos ambiciosos com-
promissos assumidos por Portugal nesta matéria. 
Embora o setor em si não tenha, como acima refe-
rido, um peso muito significativo no consumo de 
energia (2,8% na UE, 2,7% em Portugal), em “todo 
o sistema alimentar, acrescentando o processa-
mento, embalagem e transporte, a energia consu-

Fotografia: Distribuição do milho nos regos com o semeador "Planet", 
Estação Vitivínicola Anadia, 1954
Artur Pastor, Acervo do GPP 
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mida atinge 26% do total de consumo energético 
da UE”. Por outro lado, na estrutura de custos de 
muitas atividades esse peso torna-se significativo, 
sendo essencial apostar na melhoria da eficiência 
energética e em práticas agrícolas e florestais sus-
tentáveis. O papel do setor na produção de energia 
vai além da biomassa, passando sobretudo pelo 
solar fotovoltaico (incluindo autoconsumo, solar 
flutuante no Alqueva e noutros locais, e outras 
soluções de compatibilização do uso do solo) e 
pela energia eólica.

A encerrar esta primeira Secção, um artigo de 
Fátima Baptista, da Universidade de Évora, fala do 
consumo energético no setor agrícola, referindo, 
por exemplo, as variações que pode apresentar 
consoante se trate de sistemas extensivos ou inten-
sivos. Refere ainda a crescente consciencialização 
dos produtores para as questões do clima e da 
energia e da importância crucial da eficiência ener-
gética. Debruça-se em seguida sobre os resultados 
obtidos no âmbito do projeto AGREE – Energy 
Efficiency in Agriculture, centrando-se sobre duas 
culturas específicas: o trigo e a vinha. No primeiro 
caso, conclui que numa alteração da tecnologia 
de produção (de convencional para sementeira 
direta), “se esta tecnologia for adaptada às condi-
ções edafoclimáticas, poderá ser uma das soluções 
a adotar para conseguir uma produção mais efi-
ciente.” No caso da vinha, foram analisados dados 
para produção convencional, produção biológica 
e agricultura de precisão, concluindo nomeada-
mente que “Pequenas mudanças podem conduzir a 
ligeira variação nos custos, mas a grandes impactos 
no uso de energia e nas emissões de GEE.” 

A Secção Observatório inicia-se com um artigo de 
Luís Gil et al., da DGEG e do Centro da Biomassa 
para a Energia, que falam dos objetivos do Plano 
Nacional Energia e Clima 2030 e do Roteiro para 
a Neutralidade Carbónica 2050 e de que forma o 
setor agrícola pode contribuir para o seu cumpri-
mento, em resposta à crise climática que enfren-
tamos. O artigo centra-se depois na avaliação do 

potencial das diferentes fontes de energia renová-
veis, em particular “do uso da biomassa gerada a 
nível da agricultura e da floresta”. 

O artigo de Isabel Apolinário, da ERSE, esclarece 
de que forma a transição energética que temos de 
fazer, por imperativos ambientais e compromissos 
comunitários e internacionais, vem abrir oportuni-
dades às empresas de todos os setores, e em parti-
cular o agrícola, para não só reduzirem a sua fatura 
energética, mas também contribuírem ativamente 
para “a aposta numa economia circular, na eficiên-
cia energética e nas energias renováveis.” 

Segue-se Margarida Ramires, da pbbr, Socie-
dade de Advogados, RL, que explica em detalhe o 
recém-publicado Decreto-Lei n.º 162/2019, de 25 
de Outubro, sobre o regime jurídico aplicável ao 
autoconsumo de energia renovável, que entrou em 
vigor a 1 de janeiro de 2020 e que “deve merecer 
a atenção de todos os intervenientes do setor, por 
permitir a redução de custos significativos na fatura 
de eletricidade”.

O artigo elaborado pela FENAREG aborda a ques-
tão energética e a sua relação com o regadio, 
começando por caracterizar a evolução da uti-
lização de água e energia e a relação entre estes 
dois importantes fatores de produção. Debruça-se 
depois sobre um dos projetos específicos em que a 
Federação está envolvida neste âmbito: AGIR - Ava-
liação da Eficiência do Uso da Água e da Energia 
em Aproveitamentos Hidroagrícolas, uma parceria 
que pretende criar um sistema de avaliação da efi-
ciência do uso de água/energia, permitindo a sua 
melhoria.

Isabel Ribeiro, da Elaia, depois de apresentar o 
trabalho desenvolvido pela empresa em matéria 
de inovação ligada à sustentabilidade, explica em 
que consiste e os resultados obtidos com o Projeto 
Maslowaten, um consórcio europeu de três univer-
sidades, sete empresas e três instituições de irri-
gação de cinco países, que pretende introduzir no 



10 cadernos de análise e prospetiva CULTIVAR     N.º 18     DEZEMBRO 2019

mercado sistemas muito avançados de irrigação 
com baixo consumo de água e bombagem alimen-
tada por painéis solares.

O artigo de Luís Malpique et al., da Atlantic Growers, 
começa por esclarecer a estratégia do Grupo Atlan-
tic em matéria de inovação, qualidade e eficiência 
energética, centrando-se depois sobre este último 
aspeto para mostrar o aproveitamento energético 
feito na sua central de tri-geração. Além disso, a 
sua eco-estufa trabalha com Variable Rate Techno-
logy (VRT) e um programa de clima que permite o 
controlo de todos os fatores de acordo com a varie-
dade produzida, resultando em produtividades 
muito elevadas e numa grande eficiência.

A fechar esta Secção, o artigo do GPP, de Manuel 
Loureiro et al., apresenta conceitos, números e 
exemplos relativos à utilização e produção de 
energia nos setores agroflorestal e das pescas em 

Portugal, centrando-se na eletricidade e nos com-
bustíveis fósseis, no caso do consumo, e nas Fontes 
de Energia Renovável, em particular a biomassa, 
no caso da produção. Refere ainda os apoios do 
PDR2020 neste domínio, assim como alguns pro-
jetos de Investigação e Desenvolvimento em curso.

Na última Secção, as nossas Leituras passaram por: 
um relatório da Comissão Europeia sobre energia 
limpa e transição energética; as perspetivas apresen-
tadas pela Agência Internacional da Energia relativa-
mente ao cenário energético mundial até 2040; um 
artigo de Seaver Wang que aborda a questão da res-
posta das energias renováveis ao crescente aumento 
de procura; uma pequena brochura da FAO que ilus-
tra as relações entre setor energético, setor agrícola 
e alterações climáticas e, a concluir, o livro O nosso 
tempo: uma história da GALP Energia que conta a 
evolução do setor energético no nosso país, desde 
meados do século XIX até aos nossos dias.

Fotografia: Sementeira da colza – Herdade da Caldeira, Serpa, 2014
Fotografia de Luís Gonçalves
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Um novo mundo – a geopolítica da transformação 
energética (excerto)1 

GLOBAL COMMISSION ON THE GEOPOLITICS OF ENERGY TRANSFORMATION2, 

IRENA – INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY3

NOTA EDITORIAL

Os artigos apresentados nesta edição da Cultivar 
inserem-se sobretudo no enquadramento euro-
peu e internacional de governança das questões 
climáticas e energéticas, criado pelo Protocolo 
de Quioto, e depois corroborado pelo Acordo de 
Paris, e pelas diretivas e regulamentação deles 
emanados.

No entanto, todas estas perspetivas se encaixam 
numa visão geopolítica mais vasta das questões 
energéticas, que envolve, por um lado, uma pres-
são para a independência energética, por questões 
económicas e também de segurança, e, por outro 
lado, uma crescente urgência planetária de com-
bate à poluição e às alterações climáticas e de sal-
vaguarda do ecossistema em que vivemos. É essa 

visão que nos parece que este relatório elaborado 
no início de 2019 pela Comissão Global da IRENA 
apresenta de uma forma clara.

O documento é constituído por três partes, além de 
uma introdução e uma conclusão: Parte 1 – A trans-
formação energética global; Parte 2 – As mudanças 
no mapa geopolítico e Parte 3 – As causas profun-
das da instabilidade geopolítica. Escolhemos apre-
sentar aqui apenas esta terceira e última parte, 
porque explicita talvez mais claramente de que 
forma as tendências da evolução energética irão 
afetar os diversos setores económicos, nomeada-
mente o agroalimentar, salientando aquilo a que 
chama uma “transição justa”. Recomendamos, no 
entanto, a leitura de todo o documento.

1       https://www.irena.org/publications/2019/Jan/A-New-World-The-Geopolitics-of-the-Energy-Transformation 
2      Comissão Global para a Geopolítica da Transformação Energética: http://www.geopoliticsofrenewables.org/
3      Agência Internacional para as Energias Renováveis: https://www.irena.org/

https://www.irena.org/publications/2019/Jan/A-New-World-The-Geopolitics-of-the-Energy-Transformation
http://www.geopoliticsofrenewables.org/
https://www.irena.org/
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A New World: The Geopolitics 
of the Energy Transformation

Apresentação do documento

A crescente implantação de Fontes de Energia 
Renováveis (FER) desencadeou uma transforma-
ção energética global com implicações signifi-
cativas em termos geopolíticos. Em janeiro de 
2018, o Diretor-Geral da IRENA, Adnan Z. Amin, 
com o apoio dos governos da Alemanha, da 
Noruega e dos Emirados Árabes Unidos, con-
vocou a Comissão Global para abordar essas 
implicações.

Dirigida pelo antigo Presidente da Islândia, Óla-
fur Ragnar Grímsson, a Comissão inclui um grupo 
diversificado de figuras cimeiras do mundo da 
política, da energia, da economia, do comércio, do 
ambiente e do desenvolvimento. A Comissão é um 
órgão independente, com membros que exercem 
essas funções a título individual.

O relatório da Comissão analisa as implicações 
geopolíticas da acelerada mudança global para 
as energias renováveis. 
Representa o ponto cul-
minante das deliberações 
da Comissão Global para 
a Geopolítica da Transfor-
mação Energética, tendo 
envolvido quatro reuniões 
realizadas em Berlim, Oslo, 
Reiquejavique e Abu Dhabi, 
respetivamente, bem como 
consultas a dirigentes de 
empresas, académicos e pensadores políticos. 
Tem por base vários documentos de referência ela-
borados por especialistas nos domínios da ener-
gia, da segurança e da geopolítica.

A Comissão assume uma total e independente res-
ponsabilidade por este relatório, que reflete o con-
senso dos seus membros.

PARTE 3

As causas profundas da instabilidade 
geopolítica 

A transformação energética global irá influenciar 
fatores sociais, económicos e ambientais que estão 
frequentemente entre as causas profundas da ins-
tabilidade geopolítica e dos conflitos. As alterações 
climáticas, a rápida urbanização, o desemprego 
elevado, a discriminação, a desigualdade e outras 
tendências importantes podem criar condições 
que agravam a pobreza e a exclusão, promovem 
deslocações em massa de populações, provocam 
conflitos violentos e dão origem a extremismos 
políticos – e todas estas forças têm o potencial 
de afetar a estabilidade geopolítica. No entanto, 
embora as características e o rápido crescimento 
das energias renováveis possam gerar novos riscos, 
a transformação energética criará também oportu-
nidades para superar alguns destes desafios. 

Tensões económicas e sociais 

A transição energética envolve uma profunda trans-
formação económica, industrial e social. Poderá vir 

a afetar a prosperidade, o 
emprego e a organização 
social tanto quanto a pri-
meira Revolução Industrial. 
A mudança para as energias 
renováveis traz várias vanta-
gens macroeconómicas: por 
exemplo, até 2050, o custo 
da energia poderá cair de 5% 
do PIB mundial para pouco 
mais de 2% de uma econo-

mia global muito mais vasta.4 No entanto, pode tam-
bém criar novas divisões sociais e riscos financeiros 
que poderão repercutir-se através do sistema inter-
nacional e tornar-se geopoliticamente significativas.

4       DNV-GL, Energy Transition Outlook 2018, DNV-GL, 2018.

A mudança para as energias renováveis 
traz várias vantagens 
macroeconómicas ...

No entanto, pode também criar novas 
divisões sociais e riscos financeiros 
que poderão repercutir-se através 

do sistema internacional e tornar-se 
geopoliticamente significativas.

https://www.irena.org/publications/2019/Jan/A-New-World-The-Geopolitics-of-the-Energy-Transformation
https://www.irena.org/publications/2019/Jan/A-New-World-The-Geopolitics-of-the-Energy-Transformation
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Atenuar as perturbações sociais

Embora a mudança para as energias renováveis 
tenha o potencial de criar mais onze milhões de 
empregos no setor energético até 20505, poderá 
simultaneamente reduzir o emprego em setores 
específicos, como o das minas de carvão. Este 
setor, a forma mais intensiva em mão-de-obra de 
extração de combustíveis fósseis, emprega pelo 
menos 9 milhões de pessoas, mais de metade das 
quais na China.6 Os postos de trabalho nas minas 
de carvão estão ameaçados por forças estruturais 
de mercado, incluindo alternativas mais baratas e 
automação, e por regulamentação governamental 
destinada a proteger a saúde humana e o ambiente. 

Na China, o maior produtor mundial de carvão, as 
minas de carvão representaram cerca de 5 milhões 
de postos de trabalho em 2016, num mercado 
laboral de cerca de 800 
milhões.7 No entanto, 
este tipo de emprego está 
concentrado em regiões 
específicas, onde o trabalho 
é o fator de produção 
com menos mobilidade. 
O encerramento de minas 
tem frequentemente um 
impacto profundo e de 
longo prazo nas comunidades e economias locais, 
provocando marginalização, perturbação social e 
conflitos entre trabalhadores e empregadores. 

A transformação energética pode aprofundar 
as divisões políticas existentes ou criar outras 
novas que tenham, por sua vez, consequências 
geopolíticas. Os trabalhadores das minas de 

carvão norte-americanas estiveram entre os 
mais acérrimos apoiantes de Donald Trump, 
nas eleições presidenciais de 2016 nos EUA, e 
recentes mudanças nos governos australiano e 
francês poderão ter estado diretamente ligadas 
a desentendimentos relativamente à transição 
energética.8 Em 2013, o governo búlgaro demitiu-se 
no meio de uma onda de protestos violentos 
contra o aumento dos preços da eletricidade, 
em parte devido a uma tarifa de alimentação9 
excessivamente generosa para as renováveis. 
Na China, os protestos contra a poluição do ar 
estimularam o governo a fazer desse combate uma 
prioridade política.10 Em muitos dos países em que 
os governos tentaram eliminar gradualmente os 
subsídios ao consumo de combustíveis fósseis, há 
manifestantes a sair à rua com frequência para se 
oporem a tais reformas.11 No final de 2018, mais de 
250 mil franceses protestaram contra um aumento 

do preço dos combustíveis 
associado a um novo 
imposto sobre o carbono. 

Há alguma evidência de 
que as políticas que facili-
tam uma “transição justa”, 
embora difíceis de pôr em 
prática, podem ajudar a 
resolver os graves proble-

mas socioeconómicos com que se confrontam os 

5       IRENA, Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050, Inter-
national Renewable Energy Agency, 2018.

6      World Bank, Crossroads – Climate strategies of fossil fuel-depen-
dent countries, World Bank, 2018.

7      National Bureau of Statistics of China, China Statistical Year-
book, 2017.

 8        “French environment minister Nicolas Hulot resigns”, Financial 
Times, 28 de agosto de 2018; “Australia’s recent climate change 
policy: A brief history of seven killings”, ABC news, 22 de agosto 
de 2018.

  9     Feed-in tariff, no original, ou ainda tarifa de injeção na rede, 
corresponde a “um preço de venda à rede pública da eletrici-
dade produzida através de fontes renováveis, (…) garantido ao 
longo de um determinado período de tempo.” Fonte: ECREEE 
(N. da T.)

10     2018-20 Three Year action plan for winning the blue sky war, 2018. 
http://www.gov.cn/zhengce/content /2018-07/03/con-
tent_5303158.htm

11     Skovgaard, J., H. van Asselt, The Politics of Fossil Fuel Subsidies and 
Their Reform, Cambridge University Press, 2018.

... as políticas que facilitam uma 
“transição justa”, embora difíceis de pôr 

em prática, podem ajudar a resolver 
os graves problemas socioeconómicos 

com que se confrontam ... comunidades 
laborais cujas competências se foram 

tornando obsoletas com as novas 
tecnologias.

http://www.ecreee.org/pt-pt/content/tarifa-de-alimentacaopagamento-de-premio
http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-07/03/content_5303158.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-07/03/content_5303158.htm
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mineiros e as suas famílias, assim como outras 
comunidades laborais cujas competências se 
foram tornando obsoletas com as novas tecno-
logias.12 Algumas das medidas já desenvolvidas 
incluem a criação, a nível nacional ou regional, 
de organismos de transição, fundos de transição, 
programas de requalificação no local de trabalho, 
investimento em infraestruturas e programas de 
desenvolvimento de competências, de educação e 
formação, e de apoio à relocalização de pessoas.13 
Recentemente, Espanha forneceu um exemplo do 
que pode ser alcançado com uma liderança escla-
recida e políticas progres-
sistas: o governo chegou 
a acordo com os sindica-
tos para encerrar todas as 
minas de carvão até o final 
de 2018, ao mesmo tempo 
que investe 250 milhões de 
euros nas regiões mineiras afetadas durante a pró-
xima década. 

Ativos improdutivos 14

O sistema mundial de combustíveis fósseis tem um 
valor patrimonial estimado em 25 biliões de dóla-
res15, e continua a acrescentar um bilião de dólares 
em ativos a cada ano que passa.16 Uma rede gigan-
tesca de poços de petróleo, jazidas de carvão, 
centrais elétricas, oleodutos e gasodutos, petrolei-
ros e refinarias estende-se por todo o mundo. No 
entanto, apenas um quarto do total das reservas 
de carvão, petróleo e gás poderão ser queimadas 

antes de excedermos a meta “bem abaixo de 2 °C” 
do Acordo de Paris.17 

Partes deste sistema de combustíveis fósseis pode-
rão vir a tornar-se “ativos improdutivos” em resul-
tado da ação política e da queda dos custos das 
tecnologias renováveis. A improdutividade dos ati-
vos ocorre quando estes sofrem reduções impre-
vistas ou prematuras, desvalorizações ou conver-
são em passivos.18 A IRENA observou que, até 2020, 
a eletricidade gerada a partir de fontes renováveis 
irá tornar-se mais barata do que a gerada por novos 

ativos de combustíveis fós-
seis em todas as principais 
localizações.19 Em muitas 
regiões do mundo será, 
pois, apenas uma questão 
de tempo até que a eletri-
cidade verde se torne mais 

barata do que a eletricidade gerada a partir de ati-
vos existentes. E, nessa altura, fará sentido encerrar 
geradores de combustíveis fósseis. 

12      ILO, Guidelines for a just transition towards environmentally sus-
tainable economies and societies for all, International Labour 
Organization, 2015.

13     Sartor, O., Implementing coal transitions: Insights from case 
studies of major coal-consuming economies, Climate Strategies 
and the Institut du développement durable et des relations In-
ternationales (IDDRI), 2018).

14     Stranded assets, no original. O conceito é explicado mais abaixo. 
(N. da T.)

15     Shell, Apresentação de Brian Davis em Oxford (junho de 2017).
16     IEA, World Energy Investment, International Energy Agency, 2018.

17      A quantidade total de carbono nas reservas de combustíveis 
fósseis totaliza 3 500 Gt (BP, Statistical Review World Energy, 
BP, 2018). A IEA/AIE e a IRENA estimam o balanço total em car-
bono para o setor energético em 790 Gt, se quisermos ter 66% 
de probabilidades de ficar abaixo dos 2 °C. Ver IEA/AIE e IRE-
NA, Perspectives for the energy transition: Investment needs for 
a low-carbon energy system, International Energy Agency and 
International Renewable Energy Agency, 2017, p. 48. Significati-
vamente, o mais recente relatório do IPCC aumentou o balanço 
de carbono para o cenário 66% 2°C para 1 320 Gt. Ver IPCC, Spe-
cial Report: Global Warming of 1.5°C, Intergovernmental Panel 
on Climate Change, 2018. É. ainda assim, 2,5 vezes menor do 
que o teor de carbono das reservas existentes de combustíveis 
fósseis. Para os diferentes impactos em determinados combus-
tíveis e regiões, ver McGlade, C. e Ekins, P., “The geographical 
distribution of fossil fuels unused when limiting global warming 
to 2°C”, in Nature, 2015, 517 (7533), p. 187..

18     Caldecott, B., Howarth, N., P. McSharry, Stranded assets in agri-
culture: Protecting value from environment-related risks, Smith 
School of Enterprise and the Environment, University of Oxford, 
2013. Ver também: IRENA, Stranded Assets and Renewables –
How the energy transition affects the value of energy reserves, 
buildings and capital stock, International Renewable Energy 
Agency, 2017.

19     IRENA, Renewable power generation costs in 2017, International 
Renewable Energy Agency, 2018, p. 3.

Em muitas regiões do mundo será ... 
apenas uma questão de tempo até que a 
eletricidade verde se torne mais barata 
do que a eletricidade gerada a partir de 

ativos existentes. 
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Este processo já começou. Desde 2010, o setor elé-
trico europeu sofreu já prejuízos avaliados em mais 
de 150 mil milhões de dólares, devido a reduções da 
sua capacidade de geração de energia térmica.20 Nos 
últimos cinco anos, a Engie reduziu em 35 mil milhões 
de euros os seus ativos de combustíveis fósseis.21 

O risco dos ativos improdutivos pode não estar 
integralmente refletido no valor das empresas que 
extraem, transformam ou distribuem combustíveis 
fósseis. Além disso, estes ativos são contabilizados 
quando os países calculam os seus recursos nacio-
nais. Se os riscos fossem refletidos no preço, o valor 
dessas empresas, e as notações de risco de crédito 
(ratings) de certos países, poderiam sofrer uma queda 
repentina, o que poderia ter consequências sistémi-
cas, e desencadear até um “momento de Minsky”22, 
dadas as grandes somas envolvidas. Há um estudo 
que concluiu que pelo menos 12 biliões de dólares 
em recursos financeiros se poderiam perder sob a 
forma de ativos improdutivos.23 Para dar uma ideia da 
dimensão do problema, a Grande Recessão de 2008 
foi provocada por perdas no mercado norte-ameri-
cano de hipotecas de alto risco (subprime) no valor 
de 0,25 biliões de dólares. 

Organismos internacionais 
como o Financial Stability 
Board24 estão a incentivar 
fortemente as empresas a 
aumentarem a divulgação 
dos riscos relacionados com 
as alterações climáticas. Em 

setembro de 2018, as instituições com mais de 100 
biliões de dólares em ativos sob gestão declara-
ram o seu apoio às recomendações da Task Force 
on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)25 
daquele organismo.

Clima, água e segurança alimentar

As energias renováveis induzirão também efeitos 
geopolíticos, ao permitirem a mitigação das alte-
rações climáticas. Estas terão efeitos generalizados 
a que os especialistas em defesa e segurança cha-
mam “multiplicadores de ameaças”, porque podem 
agravar a escassez de alimentos e água, aumentar a 
pobreza e exacerbar os riscos de conflito e instabili-
dade política. O Conselho de Segurança da ONU tem 
vindo a analisar desde 2007 o impacto das alterações 
climáticas na paz e na segurança internacionais. 

As alterações climáticas podem ameaçar a estabi-
lidade dos países de diversas maneiras. Provocam 
variabilidade na precipitação, secas, inundações, 
furacões e incêndios. O aumento do preço dos ali-
mentos e a escassez de água podem resultar em 

agitação política e social. 
A subida do nível do mar é já 
uma ameaça à sobrevivên-
cia e à existência de muitos 
Pequenos Estados Insulares 
em Desenvolvimento (SIDS, 
na sigla inglesa, ou PEID). Os 
impactos desestabilizado-
res das alterações climáti-
cas podem também condu-

zir a uma maior deslocação e migração de pessoas, 
na tentativa de fugirem a eventos climáticos extre-
mos ou de procurarem água, alimentos, terra, 
emprego e uma vida mais segura. Estes resultados 
estão já a fazer-se sentir em muitos países, inde-
pendentemente do seu nível de desenvolvimento 
económico ou da sua posição geopolítica. 

25     Grupo de Trabalho para a Divulgação Financeira Relacionada 
com o Clima, https://www.fsb-tcfd.org/ 

20      IEA, World Energy Investment Report, International Energy Agen-
cy, 2017.

21     Thierry Lepercq, vice-presidente executivo da Engie, apresenta-
ção em Oslo à Comissão em junho de 2018.

22     “Mark Carney warns of climate change threat to financial system”, 
Guardian, 6 de abril de 2018. A expressão “momento de Minsky” 
refere-se ao trabalho do economista Hyman Minsky, que mostrou 
que um súbito grande colapso do valor dos ativos pode gerar um 
ciclo de crédito ou um ciclo económico.

23    Mercure, J., H. Pollitt, J. Vinuales, et al., “Macroeconomic impact of 
stranded fossil fuel assets” in Nature Climate Change, 2018.

24    Conselho de Estabilidade Financeira, https://www.fsb.org/

As alterações climáticas podem 
ameaçar a estabilidade dos países de 

diversas maneiras. 
... Estes resultados estão já a 

fazer-se sentir em muitos países, 
independentemente do seu nível de 

desenvolvimento económico ou da sua 
posição geopolítica. 

http://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/Periodicos/Indicadores_2016.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.engie.com/
https://www.fsb.org/


18 cadernos de análise e prospetiva CULTIVAR     N.º 18     DEZEMBRO 2019

A aceleração das altera-
ções climáticas exacerbará 
cada vez mais a competi-
ção geopolítica por água 
e alimentos. O rápido crescimento económico e 
demográfico está já a fazer aumentar a procura 
por esses recursos, especialmente nos países em 
desenvolvimento. Até 2050, a procura de água e 
alimentos deverá aumentar em mais de 50%.26 
A interação entre os sistemas de abastecimento 
de água, energia e alimentos – o chamado nexus 
– cria grandes desafios geopolíticos para os paí-
ses, precisamente numa altura de aceleração da 
mudança climática.

A energia hidroelétrica é a maior fonte de eletri-
cidade renovável do mundo e tem a sua dinâ-
mica geopolítica própria, principalmente quando 
envolve rios e recursos hídricos transfronteiriços. 
Estas dinâmicas sofrem 
cada vez mais o impacto 
das alterações climáti-
cas. O represamento de 
grandes rios, por exem-
plo, aumenta a segurança 
energética dos Estados a 
montante que dele beneficiam, mas pode preju-
dicar o abastecimento de água, a produtividade 
agrícola e os recursos haliêuticos dos Estados a 
jusante, que podem estar já a enfrentar um cres-
cente stress hídrico. As barragens planeadas ao 
longo dos sistemas fluviais do Nilo, Mekong, Tigre 
e dos Himalaias podem ter um grande impacto na 
disponibilidade de água a jusante e, consequen-
temente, criar tensões entre Estados ribeirinhos. 
Existem também exemplos de benefícios hidro-
elétricos. A barragem de Itaipu permite ao Brasil e 
ao Paraguai comercializarem eletricidade e parti-
lharem água, melhorando assim a cooperação e a 
estabilidade sub-regional. 

As formas renováveis de 
energia podem ajudar a 
reduzir o stress hídrico. As 
renováveis requerem capta-

ções de água 200 vezes inferiores às da energia con-
vencional.27 Um estudo concluiu que se, até 2030, a 
China combinar fontes renováveis com melhorias nas 
tecnologias de arrefecimento das centrais de produ-
ção de energia, poderá reduzir a intensidade do con-
sumo de água em 42% e a intensidade das emissões 
em 37%.28 As tecnologias das energias renováveis 
oferecem também soluções cada vez mais atraentes 
para a dessalinização, uma questão vital para muitos 
países em regiões áridas, incluindo os países do Con-
selho de Cooperação do Golfo (CCG). 

As vulnerabilidades no aprovisionamento de água 
e energia representam igualmente riscos críti-
cos para a segurança do abastecimento alimen-

tar, uma vez que as secas 
severas e as flutuações nos 
preços da energia podem 
afetar a disponibilidade, a 
acessibilidade, o armazena-
mento e o consumo de ali-
mentos ao longo do tempo. 

A integração de fontes renováveis na agricultura 
(através de bombas solares para irrigação ou de 
energia geotérmica para secagem de alimentos) 
pode melhorar a produtividade agrícola, reduzir as 
perdas pós-colheita e, em última análise, aumen-
tar a segurança do abastecimento alimentar. 

Qualquer aumento significativo na competição por 
alimentos, água, terra, ar puro e outros recursos 

A aceleração das alterações climáticas 
exacerbará cada vez mais a competição 

geopolítica por água e alimentos.

As vulnerabilidades no 
aprovisionamento de água e energia 

representam igualmente riscos críticos 
para a segurança do abastecimento 

alimentar ...

26      IRENA, Renewable Energy in the Water, Energy and Food Nexus, 
International Renewable Energy Agency, 2015.

27      A IRENA estima que, se as energias renováveis forem amplamen-
te implantadas, em 2030 o setor energético poderá reduzir o seu 
consumo de água em quase metade no Reino Unido, em mais de 
um quarto nos Estados Unidos, Alemanha e Austrália e em mais 
de 10% na Índia. IRENA, Renewable Energy in the Water, Energy 
and Food Nexus, International Renewable Energy Agency, 2015.

28      IRENA, Water Use in China’s Power Sector: Impact of Renewa-
bles and Cooling Technologies to 2030, Brief, International Re-
newable Energy Agency, 2016.

 http://www.iniav.pt/fotos/editor2/estrategia_mam_livro.pdf 
 http://www.iniav.pt/fotos/editor2/estrategia_mam_livro.pdf 
 http://www.iniav.pt/fotos/editor2/estrategia_mam_livro.pdf 
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essenciais à vida pode criar tensões sociais e econó-
micas, as quais poderão, por sua vez, ter consequ-
ências geopolíticas. Estas podem aumentar as ten-
sões entre Estados, mas podem também fomentar 
novas formas de cooperação para combater esses 
desafios coletivamente. 

Um novo caminho para o desenvolvimento

As tensões sociais e económicas podem agravar-
-se no interior de um país, se o crescimento não 
for inclusivo, se os serviços 
forem capturados pelas eli-
tes ou se a industrialização 
gerar desequilíbrios entre 
regiões. Para alcançar esta-
bilidade e prosperidade ao 
longo do tempo, o desen-
volvimento de um país tem 
de ser inclusivo e sustentá-
vel. Nesse sentido, a paz e o desenvolvimento são 
dois lados da mesma moeda. Ambos exigem políti-
cas e instituições para enfrentar os riscos ambien-
tais, reduzir as desigualdades e garantir a equidade 
e a coesão social. 

A energia é vital para o 
desenvolvimento humano. 
É um fator crítico na ativi-
dade económica e essencial 
para a satisfação de neces-
sidades humanas como a 
alimentação, o alojamento 
e os cuidados de saúde. 
A energia alimenta tam-
bém atividades produtivas 
na economia mais vasta, 
incluindo a agricultura, a 
indústria e o comércio. Nos últimos vinte anos, 
milhões de pessoas obtiveram acesso à eletrici-
dade. Países em desenvolvimento da Ásia, lidera-
dos pela China e pela Índia, fizeram progressos 
significativos. No entanto, para alcançar o acesso 
universal à energia até 2030, como estabelecido 

nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), estes esforços terão de acelerar. Se prosse-
guirmos as tendências atuais, cerca de 674 milhões 
de pessoas, principalmente em África, poderão 
estar ainda sem energia em 2030.29

Historicamente, os programas nacionais de eletri-
ficação contaram com centrais elétricas de grande 
escala, e extensões de linha alimentadas por com-
bustíveis fósseis. Desde cerca de 2011, no entanto, 
as energias renováveis têm vindo a tornar-se uma 

alternativa cada vez mais 
realista, devido à conflu-
ência de duas grandes ten-
dências: queda de custos e 
mobilidade bancária. Está 
hoje em curso uma revolu-
ção energética silenciosa, 
com o fornecimento de luz 
e energia a agregados fami-

liares e empresas através de sistemas de energia 
renovável fora da rede (ver Figura). As estimativas 
sugerem que as soluções fora da rede (autónomas 
e mini-redes) poderão vir a fornecer aproximada-

mente 60% da produção 
energética adicional neces-
sária para atingir a meta do 
acesso universal à energia 
até 2030.30

Melhorar o acesso à energia 
traz inúmeros benefícios 
vitais para o desenvolvi-
mento humano e ajuda, 
assim, a criar as condições 
necessárias para a estabili-
dade geopolítica. A pobreza 

A energia é vital para o desenvolvimento 
humano... e alimenta também 

atividades produtivas na economia 
mais vasta, incluindo a agricultura, a 

indústria e o comércio. Nos últimos vinte 
anos, milhões de pessoas obtiveram 

acesso à eletricidade.

Está hoje em curso uma revolução 
energética silenciosa, com o 

fornecimento de luz e energia a 
agregados familiares e empresas 

através de sistemas de energia 
renovável fora da rede.

... Melhorar o acesso à energia traz 
inúmeros benefícios vitais para o 

desenvolvimento humano e ajuda, 
assim, a criar as condições necessárias 

para a estabilidade geopolítica. 

29      IEA, Special Report: Energy Access Outlook in World Energy 
Outlook 2017, International Energy Agency, 2017. Ver também: 
IEA, IRENA, UN Statistics Division, World Bank, WHO, Tracking 
SDG7: The Energy Progress Report 2018, World Bank, 2018.

30      IEA, Special Report: Energy Access Outlook in World Energy 
Outlook 2017, International Energy Agency, 2017.

 http://www.iniav.pt/fotos/editor2/estrategia_mam_livro.pdf 
 http://www.iniav.pt/fotos/editor2/estrategia_mam_livro.pdf 
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energética é normalmente considerada uma preo-
cupação em termos de desenvolvimento porque, 
tanto para os indivíduos 
como para as comunida-
des, reduz a qualidade de 
vida e as oportunidades. No 
entanto, compromete tam-
bém a segurança, criando 
uma ameaça direta a mui-
tas mulheres e crianças que 
diariamente enfrentam um 
risco de violência quando 
procuram combustível. De 
uma forma mais geral, a 
falta de acesso à energia é 
um multiplicador de amea-
ças,31 porque provoca ou exacerba uma vasta gama 
de problemas, incluindo pobreza, marginalização, 
agitação social, deslocação da população e fragili-
dade ambiental. 

As energias renováveis oferecem também às eco-
nomias em desenvolvimento uma oportunidade 
de contornarem, não só os combustíveis fósseis, 
mas também, até certo ponto, a necessidade de 
uma rede elétrica centralizada. Os países de África 
e do sul da Ásia têm uma excelente oportunidade 
para evitar investimentos fixos elevados em com-
bustíveis fósseis e redes centralizadas, adotando 
mini-redes e energia solar e eólica descentralizada 
implantada fora da rede – da mesma forma que 
saltaram diretamente para os telemóveis e evita-
ram a necessidade de instalar dispendiosas redes 
telefónicas em fio de cobre. 

Mais importante ainda, as energias renováveis 
melhoram o bem-estar humano de maneiras que não 

são adequadamente capta-
das nas estatísticas do PIB. 
Se devidamente projetadas, 
podem ser aplicadas para 
promover a justiça social e 
o bem-estar humano, incen-
tivar a capacitação e a gera-
ção de riqueza a nível local, 
contribuir para um clima 
mais seguro, melhorar a 
saúde pública e promover 
a igualdade de género e as 
oportunidades educativas. A 
adoção da energia renovável 

facilitará o avanço para atingir todos os 17 Objeti-
vos de Desenvolvimento Sustentável, e não apenas 
aquele que se relaciona diretamente com energia 
universal, acessível e limpa.32

Figura  – População servida por soluções de energia 
renovável fora da rede (em milhões)

As energias renováveis oferecem 
também às economias em 

desenvolvimento uma oportunidade de 
contornarem, não só os combustíveis 

fósseis, mas também, até certo ponto, 
a necessidade de uma rede elétrica 

centralizada.
... Mais importante ainda, as energias 

renováveis melhoram o bem-estar 
humano de maneiras que não são 

adequadamente captadas nas 
estatísticas do PIB.

31      Bazilian, M. D., “Power to the poor: Provide energy to fight 
poverty”, in Foreign Affairs, março/abril de 2015, pp. 133-139.

32      IRENA. REthinking Energy 2017: Accelerating the global energy trans-
formation, International Renewable Energy Agency, 2017, p. 96.

Fonte: IRENA

 http://www.iniav.pt/fotos/editor2/estrategia_mam_livro.pdf 
 http://www.iniav.pt/fotos/editor2/estrategia_mam_livro.pdf 
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O setor agrícola e a utilização do solo, e em parti-
cular as alterações do uso do solo e as florestas, 
são fatores importantes no combate e na adapta-
ção e mitigação das altera-
ções climáticas. 

De acordo com os inven-
tários de gases com efeito 
estufa (GEE) dos Estados-
-Membros da UE-28, as emissões de GEE na 

categoria de origem agrícola representaram um 
total de 471 milhões de toneladas equivalen-
tes de dióxido de carbono (CO2 eq), em 2012, 

correspondendo a 10,3% 
do total de emissões da 
UE-28.

Dependendo da dimen-
são e da importância rela-

tiva do setor agrícola na economia, a parcela 
das emissões agrícolas no total de emissões 
nacionais de GEE varia consideravelmente nos 
Estados-Membros. O peso das emissões agrí-
colas é mais elevado na Irlanda (31%), Lituâ-
nia (23%) e Letónia (22%) e mais reduzido em 
Malta (2,5%), no Luxemburgo e na República 
Checa (cerca de 6% cada).

Importa também assinalar que as emissões de 
GEE do setor agrícola estão em queda na União 
Europeia. A nível agregado da UE-28, houve 
uma redução de 24% nas últimas décadas, de 
618 milhões de toneladas de CO2 eq, em 1990, 
para cerca de 471 milhões de toneladas de CO2 
eq, em 2012. 

O papel da agricultura na governação 
da União da Energia e da ação climática

JOANA SIMÃO COSTA, VASCO FERREIRA e PAULA PINHO

Comissão Europeia – Direção-Geral de Energia

... as emissões de GEE na categoria 
de origem agrícola representaram 

... 10,3% do total de emissões 
da UE-28.

Fonte: Comissão Europeia – Direção-Geral de Agricultura (2015)
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A importância do setor agrícola no combate, 
mitigação e adaptação às alterações climáticas 
advém não apenas do seu peso nas emissões 
de GEE, mas também da sua vulnerabilidade e 
forte exposição a essas 
alterações. Os ecossis-
temas na Europa estão 
sujeitos a grandes impac-
tos, tais como inundações 
fluviais, secas ou inunda-
ções costeiras. De acordo 
com a Agência Europeia 
do Ambiente, a agricultura será mais afetada nas 
regiões sul e sudeste da União1.

No entanto, o setor agrícola e as florestas têm um 
enorme potencial para proporcionar benefícios 
climáticos a longo prazo e assim contribuir signi-
ficativamente para atingir os objetivos no domí-
nio do clima estabelecidos 
ao nível da União Europeia 
e ao nível internacional. 
Estes setores podem contri-
buir de vários modos para 
a mitigação das alterações 
climáticas, em particular 
mediante a redução das 
emissões e a manutenção 
e o reforço dos sumidouros 
e das reservas de carbono, 
bem como fornecendo bio-
materiais suscetíveis de substituir materiais fós-
seis ou de elevado teor de carbono. Para isso, é 
necessário desenvolver e implementar estratégias 
de longo prazo que apoiem o investimento sus-
tentável destinado a aumentar o sequestro efetivo 
de carbono, a gestão sustentável dos recursos e a 
estabilidade e adaptabilidade a longo prazo dos 
depósitos de carbono.

A agricultura representa uma fatia 
relevante das emissões de GEE em Portugal

De acordo com dados da Pordata2, em 2017, cada 
exploração agrícola gerou 
em média um consumo 
de energia elétrica de 6,3 
Gigajoules por hectare, 
bem como emissões de 
1 913 kg CO2 eq por hectare. 
A percentagem de dióxido 
de carbono e outros gases 

causadores do efeito de estufa que são emitidos 
na agricultura representou, em 2017, 13,3% das 
emissões em Portugal.

O projeto português de Plano Nacional Integrado 
em matéria de Energia e de Clima também apre-
senta a agricultura como responsável por cerca 

de 10% das emissões de 
CO2 em 2016 e justifica o 
crescimento das emissões 
com o “aumento da popu-
lação de bovinos e suínos, 
bem como o crescimento 
da área cultivada de arroz, 
também ela relacionada 
com a maior disponibili-
dade hídrica.” Em termos 
de consumo energético, 
o projeto de Plano indica 

que o setor da agricultura e das pescas repre-
senta 3% do consumo total de energia final em 
Portugal.

Estes dados demonstram a importância do setor 
da agricultura no esforço nacional de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa, bem 
como o respetivo impacto energético.

A importância do setor agrícola no 
combate, mitigação e adaptação às 

alterações climáticas advém não apenas 
do seu peso nas emissões de GEE, mas 
também da sua vulnerabilidade e forte 

exposição a essas alterações. 

Estes setores podem contribuir de 
vários modos para a mitigação das 
alterações climáticas ... mediante a 

redução das emissões e a manutenção 
e o reforço dos sumidouros e das 
reservas de carbono, bem como 

fornecendo biomateriais suscetíveis 
de substituir materiais fósseis ou de 

elevado teor de carbono.

1       https://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-threa-
tens-future-of

2       Dados disponíveis em: 
https://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Agro+Ambiental-420

https://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-threatens-future-of
https://www.eea.europa.eu/highlights/climate-change-threatens-future-of
https://www.pordata.pt/Subtema/Portugal/Agro+Ambiental-420
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Os Estados Membros têm 
responsabilidades claras na governação 
da União da Energia e da ação climática

O Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro de 
2018, relativo à governação 
da União da Energia e da 
ação climática3, que entrou 
em vigor no dia 24 de 
dezembro de 2018, requer 
que cada Estado-Membro 
apresente à Comissão Euro-
peia um plano nacional 
integrado em matéria de 
energia e de clima.

O desenvolvimento destes planos nacionais de 
energia e clima passa por um processo estruturado 
transparente e iterativo, ao longo do qual a Comis-
são Europeia e os Estados-
-Membros estabelecem um 
diálogo nesta matéria, com 
vista à definição de obje-
tivos, metas e contributos 
nacionais relacionados 
com as cinco dimensões 
da União da Energia (segu-
rança energética, mercado 
interno da energia, eficiên-
cia energética, descarboni-
zação, e investigação, ino-
vação e competitividade), 
bem como à conceção de políticas e medidas para 

cumprir esses objetivos. Este processo tem como 
base projetos de planos nacionais, diálogo ao nível 
técnico e político e recomendações da Comissão 
Europeia. O resultado final serão planos nacionais 
de energia e clima, que cobrirão o período 2021-
2030 (a submeter até 31 de dezembro de 2019). 

As cinco dimensões da 
União da Energia têm impli-
cações nos diversos setores 
da economia, incluindo a 
agricultura: por um lado, a 
segurança energética e o 
mercado interno enquanto 
polos transversais nas polí-
ticas energéticas, condi-
cionando o fornecimento 

de energia e os custos da energia, e, por outro 
lado, a eficiência energética, a descarbonização, 
e a investigação e inovação, enquanto alavancas 

de mudança no setor, com 
vista à redução do impacto 
climático. 

No que diz respeito à efici-
ência energética, o objetivo 
primordial deve ser o de 
reduzir o consumo de ener-
gia, o que poderá ser atin-
gido a partir de novas práti-
cas, técnicas e tecnologias, 
tais como a utilização de 
energia de fontes renováveis 

na irrigação e produção, a agricultura de precisão e 
a otimização ou automação de processos. 

No que toca à descarbonização, é essencial avan-
çar medidas com vista à redução do impacto ener-
gético da exploração agrícola, tendo em conta toda 
a cadeia de valor. Do ponto de vista produtivo, a 
conversão de fontes de energia convencionais em 
fontes renováveis deve ser ponderada, bem como 
a utilização de biocombustíveis e biolíquidos sus-
tentáveis.

3       Regulamento (UE) 2018/1999 do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 11 de dezembro de 2018, relativo à Governação da União 
da Energia e da Ação Climática, que altera os Regulamentos (CE) 
n.º 663/2009 e (CE) n.º 715/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, as Diretivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/
CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, as Diretivas 2009/119/CE e (UE) 2015/652 do 
Conselho, e revoga o Regulamento (UE) n.º 525/2013 do Parla-
mento Europeu e do Conselho (OJ L 328, 21.12.2018, p. 1).

O desenvolvimento destes planos 
nacionais de energia e clima passa por 
um processo estruturado transparente 
e iterativo ... com as cinco dimensões 

da União da Energia (segurança 
energética, mercado interno da energia, 
eficiência energética, descarbonização, 

e investigação, inovação e 
competitividade) ...

No que diz respeito à eficiência 
energética, o objetivo primordial deve 

ser o de reduzir o consumo de energia... 
a partir de novas práticas, técnicas e 

tecnologias... 
No que toca à descarbonização, é 

essencial avançar medidas com vista 
à redução do impacto energético da 
exploração agrícola, tendo em conta 

toda a cadeia de valor.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN
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O projeto de plano integrado em matéria 
de energia e de clima apresentado 
por Portugal revela margem para mais 
medidas no setor agrícola 

Os primeiros projetos de planos nacionais integra-
dos em matéria de energia e de clima, cujo prazo 
terminou a 31 de dezembro de 2018, foram apre-
sentados por todos os Estados-Membros. A avalia-
ção do projeto de plano de Portugal levada a cabo 
pela Comissão Europeia resultou numa Recomen-
dação emitida no dia 18 de junho de 2019.4

O projeto de plano integrado em matéria de ener-
gia e de clima apresentado por Portugal estabelece 
como objetivo geral no setor agrícola o seguinte: 
“repensar toda a cadeia alimentar, desde as esco-
lhas que integram a dieta alimentar, a anulação do 
desperdício de alimentos, a forma como se produ-
zem plantas e animais para alimentação, a pressão 
nos solos, água, mas também nos recursos mari-
nhos e pescas.”

Neste contexto, são identificadas as seguintes 
medidas para atingir os objetivos de descarboni-
zação:

•  “Evolução da PAC em moldes semelhantes aos 
atuais; 

•  Na pecuária intensiva, em particular na produ-
ção de suínos, a exportação permite aumentos 
de efetivos. No entanto, observam-se altera-
ções nos sistemas de tratamento de efluentes; 

•  A expansão da agricultura biológica, de conser-
vação e da agricultura 
de precisão permitirá 
reduzir emissões asso-
ciadas aos efluentes 
animais e uso de ferti-
lizantes e ao sequestro 

de carbono resultante dos aumentos do teor de 
matéria orgânica nos solos; 

•  Práticas agrícolas mais eficientes no uso dos 
recursos e regenerativas impactam direta-
mente a retenção de carbono e o consumo de 
energia (e.g. associado à rega); 

•  Redução do uso de fertilizantes sintéticos azo-
tados.”

Adicionalmente, é feita referência à promoção e 
utilização de fontes de energia renovável no setor 
agrícola, de forma a reduzir a respetiva intensidade 
carbónica.

Sob a égide da dimensão da eficiência energética, 
o projeto de plano nacional identifica as seguintes 
medidas: 

•  “Promover práticas agrícolas mais eficientes no 
uso de recursos e regenerativas com impacte 
na retenção de carbono, no uso eficiente da 
água e no consumo de energia; 

•  Promover a gestão eficiente de efluentes de 
pecuária.”

Finalmente, de acordo com as projeções de emis-
sões de gases com efeito de estufa no cenário de 
políticas existentes, a evolução no setor agrícola 
seria a seguinte: 

Emissões de GEE (kt CO2 eq.)

2005 2020 2030 2040

8 213 7 891 6 693 6 684

A descarbonização acima 
descrita consubstanciaria, 
por isso, uma redução de 
19% face a 2005. 

Embora estas medidas 
estabeleçam passos na 

direção de um setor agrícola mais eficiente do 
ponto de vista energético e com menos impacto 
climático, e embora seja positiva a constatação 

Embora estas medidas estabeleçam 
passos na direção de um setor 

agrícola mais eficiente do ponto de 
vista energético e com menos impacto 

climático ...

4       SWD(2019)272 final, disponível em https://ec.europa.eu/energy/
sites/ener/files/documents/pt_swd_en.pdf

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pt_swd_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pt_swd_en.pdf
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de que “[n]a área agrícola 
e florestal verifica-se igual-
mente uma crescente cons-
ciencialização do impor-
tante contributo que o setor pode dar em termos 
de mitigação das emissões de GEE”, existe ainda 
potencial inexplorado no que toca a medidas con-
cretas para atingir os objetivos traçados. 

Esta conclusão é confirmada pela análise de 
impacto das políticas e medidas planeadas, apre-
sentada no projeto de plano nacional, a qual 
demonstra que, comparando o cenário de medi-
das existentes e o cenário de medidas planeadas, 
a estimativa de redução de emissões de GEE no 
setor da agricultura se mantém praticamente inal-
terada:

Projeção de redução de emissões de GEE face a 2005 
– cenário políticas existentes

2030 2040

19% 19%

Projeção de redução de emissões de GEE face a 2005 
– cenário políticas planeadas

2030 2040

19% 20%

A versão final do plano nacional poderá por isso 
contemplar novas medidas que conduzam a uma 
melhoria das estimativas de redução de emissões 
de GEE. 

Os Estados-Membros têm agora até 31 de dezem-
bro de 2019 para apresentar as versões finais dos 
planos integrados em matéria de energia e de 
clima, os quais deverão ser atualizados até 30 de 
junho de 2024 para o período de 2021 a 2030. Os 
objetivos, as metas e os contributos só deverão ser 
alterados para refletir uma maior ambição global, 
em particular no que diz respeito às metas para 
2030. Além disso, os Estados-Membros deverão ter 

em consideração a neces-
sidade de estabilidade dos 
planos, para assegurar a 
transparência e a previsibi-

lidade das políticas e medidas nacionais, de modo 
a garantir a segurança dos investimentos. 

As estratégias de longo prazo a apresentar 
pelos Estados-Membros representam uma 
excelente oportunidade para projetar um 
setor agrícola mais sustentável 

De acordo com o Regulamento (UE) 2018/1999 rela-
tivo à governação da União da Energia e da ação 
climática, os Estados-Membros deverão desenvol-
ver estratégias de longo prazo com uma perspe-
tiva de pelo menos 30 anos. Estas estratégias de 
longo prazo deverão contribuir para a observância 
dos compromissos dos Estados-Membros no âmbito 
da Conferência das Partes na Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 
(CQNUAC) e o Acordo de Paris, no contexto do obje-
tivo deste último de manter o aumento da tempera-
tura média mundial muito abaixo dos 2 °C acima dos 
níveis pré-industriais e de envidar esforços para limi-
tar o aumento da temperatura a 1,5 °C acima desses 
níveis, bem como para conseguir alcançar, a longo 
prazo, as reduções das emissões de GEE e os aumen-
tos das remoções por sumidouros em todos os seto-
res, em conformidade com o objetivo da União. 

Os Estados-Membros deverão apresentar as suas 
estratégias de longo prazo até 1 de janeiro de 2020, 
em coerência com os planos nacionais integrados 
em matéria de energia e de clima e de forma aberta 
e transparente, garantindo ao público oportunida-
des efetivas de participação na sua elaboração. 

O Anexo IV do Regulamento (UE) 2018/1999 des-
creve os elementos que deverão fazer parte das 
estratégias de longo prazo dos Estados-Membros:

a)  Panorama e processo de desenvolvimento, 
em particular o contexto jurídico e político e 
os resultados da consulta pública.

... existe ainda potencial inexplorado 
no que toca a medidas concretas para 

atingir os objetivos traçados.
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b)  Reduções totais das emissões de gases com 
efeito de estufa e aumentos das remoções 
por sumidouros até 2050, incluindo a meta 
nacional para 2030 e anos seguintes, se 
disponível, e metas indicativas para 2040 e 
2050.

c)  Estimativa da quota provável de energia reno-
vável no consumo final de energia até 2050.

d)  Estimativa do consumo provável de energia 
até 2050.

e)  Reduções das emissões e aumentos das remo-
ções em setores individuais incluindo os seto-
res da eletricidade, industrial, dos transpor-
tes, do aquecimento e 
refrigeração e da cons-
trução (residencial e 
terciária), da agricul-
tura, dos resíduos e 
uso dos solos, altera-
ção do uso dos solos e 
florestas (LULUCF).

f)  Financiamento, em 
particular uma estima-
tiva dos investimentos 
necessários e uma descrição das políticas e 
medidas relacionadas com a investigação, o 
desenvolvimento e a inovação.

g)  Avaliação de impacto dos aspetos socioeco-
nómicos.

O setor da agricultura, assim como o setor do uso 
do solo, da alteração do 
uso do solo e das florestas 
(LULUCF), devem ser con-
templados nas estratégias 
de longo prazo, refletindo, na medida do possí-
vel, a previsão de emissões por fonte e por cada 
gás com efeito de estufa, as opções de redução de 
emissões e a ligação com as políticas agrícolas e de 
desenvolvimento rural em vigor.

O setor agrícola constitui uma parte 
importante da estratégia de crescimento 
da União Europeia – o Green Deal Europeu

No dia 11 de dezembro de 2019, a Comissão Euro-
peia apresentou o Pacto Ecológico Europeu5, mais 
conhecido pela expressão inglesa Green Deal – um 
roteiro para tornar a economia da UE sustentável, 
transformando os desafios climáticos e ambientais 
em oportunidades em todos os domínios políticos 
e tornando a transição justa e inclusiva para todos.

A Presidente da Comissão Ursula von der Leyen 
declarou: “O Green Deal Europeu é a nossa nova 
estratégia de crescimento – para um crescimento 

que devolva mais do que 
retire. O Pacto mostra como 
transformar o nosso modo 
de viver e trabalhar, de 
produzir e consumir, para 
podermos ter uma vida 
mais saudável e para tor-
narmos as nossas empre-
sas mais inovadoras. Todos 
nós podemos participar 
no processo de transição e 

todos nós podemos beneficiar das oportunidades 
criadas. Contribuiremos para que a nossa econo-
mia seja líder no mundo, se avançarmos primeiro 
e rapidamente. Estamos decididos a ter êxito, em 
prol do planeta e da vida nele existente — em prol 
do património natural da Europa, da biodiversi-
dade, das nossas florestas e dos nossos mares. 

Se mostrarmos ao resto do 
mundo que é possível ser 
simultaneamente sustentá-
vel e competitivo, podere-

mos convencer outros países a avançar connosco.” 

5       Para mais informações, consultar https://ec.europa.eu/info/stra-
tegy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt 

O setor da agricultura, assim 
como o setor ... LULUCF, devem ser 
contemplados nas estratégias de 

longo prazo, refletindo ... a previsão 
de emissões por fonte e por cada 

gás com efeito de estufa, as opções 
de redução de emissões e a ligação 

com as políticas agrícolas e de 
desenvolvimento rural em vigor.

"O Green Deal Europeu é a nossa nova 
estratégia de crescimento ..."

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
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No âmbito deste Pacto, o setor agrícola terá um 
papel importante, não só na mitigação das alte-
rações climáticas, mas também no contexto mais 
alargado da economia cir-
cular e do desenvolvimento 
sustentável. Assim, um dos 
domínios de intervenção 
contemplados no Green 
Deal Europeu, denominado 
«do prado ao prato», pre-
tende que a alimentação 
na Europa continue a ser 
segura, nutritiva e de elevada qualidade, mas com 
um mínimo de impacto na natureza.

Reconhecendo que os agricultores desempenham 
um papel fundamental na gestão da transição, 
a Comissão Europeia compromete-se no Green 
Deal a colaborar com os Estados-Membros e todas 

as partes interessadas com o intuito de garantir 
uma transição justa para todos os que trabalham 
no setor agrícola europeu, de reduzir significati-

vamente a dependência, o 
risco e a utilização de pesti-
cidas químicos, bem como 
de fertilizantes e antibióti-
cos, e de desenvolver téc-
nicas agrícolas inovadoras 
que protejam as colheitas 
de pragas e doenças.

Na primavera de 2020, a Comissão apresentará a 
estratégia «do prado ao prato», a fim de assegurar 
que os europeus beneficiam de uma alimentação 
sustentável a preços acessíveis, combater as alte-
rações climáticas, proteger o ambiente, expandir 
a agricultura biológica e preservar a biodiversi-
dade.

No âmbito deste Pacto, o setor agrícola 
terá um papel importante, não só na 
mitigação das alterações climáticas, 

mas também no contexto mais 
alargado da economia circular e do 

desenvolvimento sustentável. 
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Introdução

Aumentar a eficiência na utilização dos recursos 
naturais, em particular no uso da terra, da água e 
da energia, é basilar a um desenvolvimento susten-
tável. Ambos os setores elétrico e agrícola se cru-
zam nestas três vertentes, colaborando ou compe-
tindo pelos mesmos recursos.

Num contexto onde as alterações climáticas são já 
visíveis, com um aumento da temperatura média 
global a ultrapassar 1 oC1, face ao período pré-
-industrial, o desafio da próxima década está na 
capacidade de implementação de medidas já exis-
tentes, mas com barreiras relevantes a essa imple-
mentação. É necessário o envolvimento de todos 
os atores sociais para cumprir as metas acordadas 
em Paris: “limitar o aumento da temperatura média 
bem abaixo dos 2 oC e prosseguir os esforços para 
limitar o aumento da temperatura ainda mais, não 

ultrapassando 1,5 oC, acima dos valores pré-indus-
triais” 2.

A transição para uma economia verde é agora, no 
quadro europeu, uma ambição política mais firme, 
traduzida no recente Pacto Ecológico Europeu3 
(European Green Deal) apresentado pela Comissão 
Europeia como resposta aos desafios climáticos e 
ambientais com que o mundo se depara. A estra-
tégia apresentada ambiciona transformar a eco-
nomia europeia, conduzindo-a a um crescimento 
próspero, eficiente e competitivo, dissociado do 
uso intensivo dos recursos naturais4. 

Espera-se do setor elétrico níveis de descarboni-
zação muito exigentes, com redução dos níveis de 

Cooperação entre setores para 
um futuro descarbonizado — Uma experiência EDP 

SARA GOULARTT e PEDRO PAES

EDP – Energias de Portugal SA, Clima e Ambiente

1       World Meteorological Organization, set. 2019, https://public.
wmo.int/en/media/news/2019-set-be-2nd-or-3rd-warmest-
-year-record

2      Adoption of the Paris Agreement, COP21, 12 de dezembro de 
2015, UNFCCC, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-
-paris-agreement/the-paris-agreement

3      https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/euro-
pean-green-deal_pt

4      Pacto Ecológico Europeu. Bruxelas, 11.12.2019 COM(2019) 640 
final. (versão EN: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-
ropean-green-deal-communication_en.pdf) 

https://public.wmo.int/en/media/news/2019-set-be-2nd-or-3rd-warmest-year-record
https://public.wmo.int/en/media/news/2019-set-be-2nd-or-3rd-warmest-year-record
https://public.wmo.int/en/media/news/2019-set-be-2nd-or-3rd-warmest-year-record
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
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emissão de Gases com Efeito 
de Estufa (GEE) entre 54% e 
68% até 2030, atingindo a 
neutralidade carbónica em 
2050 (93%-99% de redu-
ção)5, e é agora reconhecido 
o papel relevante das Solu-
ções Baseadas na Natureza (SbN)6 como sumidou-
ros de carbono, em discussão formal no âmbito do 
Acordo de Paris e já com regulamentação europeia 
publicada7. Nestas soluções, o setor agroflorestal 
desempenhará um papel de relevo pela melhoria 
das suas práticas agrícolas, onde é possível torna-
rem-se sumidouros líquidos de CO2.

Com base na experiência da EDP enquanto empresa 
amplamente enraizada no território nacional, este 
documento sintetiza a rela-
ção entre o setor elétrico e 
o setor agrícola, apontando 
pistas para uma coopera-
ção continuada num futuro 
que se exige otimista.

O papel do setor elétrico na 
transição energética

A tecnologia para a utilização de energias renová-
veis evoluiu mais rapidamente do que os cenários 
ao longo dos anos ante-
ciparam, em particular a 
tecnologia do solar fotovol-
taico, onde o decréscimo de 
preços foi muito significa-

tivo: de mais de 10 €/W na 
década de 80 do século pas-
sado para valores médios 
de 0,3 €/W atualmente8. O 
setor elétrico é hoje reco-
nhecidamente aquele que 
mais depressa assegurará 

não só a sua transição energética, mas também, 
consequentemente, a descarbonização dos restan-
tes setores de atividades, através da eletricidade 
produzida a partir de energias renováveis.

A nível mundial, a Agência Internacional de Ener-
gia, no seu cenário de desenvolvimento sustentável 
(SDS – Sustainable Development Scenario), perspe-
tiva um crescimento da procura de eletricidade de 
50% até 2040, com uma contribuição das energias 

renováveis da ordem dos 
70% contra os atuais 30%9.

Na União Europeia, o 
recente Pacto Ecológico (ou 
Green Deal) Europeu rea-
firma a importância de a 

produção de eletricidade se desenvolver com base 
em fontes renováveis, com vista à rápida descarbo-
nização do setor. O objetivo para 2030, de alcançar 
32% de quota de renováveis no consumo final bruto 
de energia, será naturalmente revisto face a uma 

nova ambição de redução 
das emissões de CO2 de pelo 
menos 40%10, para 50% em 
2030, face a 2005.

Portugal, de acordo com 
o recém-publicado Plano 

Nacional de Energia e Clima (PNEC), estabeleceu 
uma das mais ambiciosas metas para cumprimento 
do objetivo vinculativo da União Europeia: 47% de 
energia renovável em 2030, no consumo final bruto 

5       Power Perspectives 2030, On the road to a decarbonised power 
sector, 2011, www.roadmap2050.eu 

6      Nature-Based Solutions, nomenclatura original usada pela comu-
nidade internacional, ou LULUCF – uso do solo, alteração do uso 
do solo e florestas, como fonte de benefícios climáticos.

7      Regulamento (UE) 2018/841 do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 30 de maio de 2018, relativo à inclusão das emissões e das 
remoções de GEE resultantes das atividades relacionadas com o 
uso do solo, com a alteração do uso do solo e com as florestas.

8      Trends in photovoltaic applications, 2019. 

  9      World Energy Outlook, International Energy Agency, 2019.
10      https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
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http://www.roadmap2050.eu
http://www.iea-pvps.org/index.php?id=trends
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
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de energia. O contributo expectável das renová-
veis no consumo final de eletricidade será de 80% 
em 2030, com destaque para a eólica com ~31%, 
a solar com ~27% (a tecnologia com maior cresci-
mento na próxima década) e a hídrica com ~22%11.

A EDP em Portugal

Estratégia de descarbonização

A EDP é uma multinacional com sede em Lisboa, 
presente em 16 países e com atividades ao longo de 
toda a cadeia de valor do setor elétrico. Com um total 
de 27 GW de potência insta-
lada no mundo (73% de ori-
gem renovável), em Portugal 
detém 11,3 GW de potência 
instalada (72% de origem 
renovável), tendo alcançado 
uma produção renovável de 
56% em 2018. Ainda em Por-
tugal, a rede de distribuição 
cobre todo o país, com mais 
de 225 mil Km de rede de alta, média e baixa tensão, 
e na atividade de comercialização atende 5,2 milhões 
de clientes de eletricidade e 700 mil clientes de gás12.

No quadro da atual emergência climática, a EDP 
tem definida uma estratégia assente maioritaria-
mente no crescimento do seu portfólio renovável, 
tendo assumido publicamente um conjunto de 
objetivos para 2022 e uma ambição para 2030 que 
visam dar resposta a uma necessidade urgente de 
descarbonização da economia. 

Do lado da oferta de energia elétrica, em 2030 a 
EDP reduzirá as suas emissões específicas de CO2 

em 90%, face a 2005, com 85% da sua potência 
instalada em renováveis, e comprometendo-se a 

alcançar a neutralidade car-
bónica em 2050. Até 2022, 
78% do seu portfólio de 
produção será renovável, 
privilegiando o eólico e o 
solar. O seu compromisso 
de descarbonização está 
reconhecido pela Science 
Based Target initiative, sig-
nificando que o mesmo está 

alinhado com a curva de descarbonização determi-
nada pela ciência, para o setor elétrico, no cenário 
de cumprimento do Acordo de Paris13.

Figura 1 – Potência instalada do Grupo EDP no mundo e em Portugal, distribuída por tecnologia, 2018

Do lado da oferta de energia elétrica, em 
2030 a EDP reduzirá as suas emissões 

específicas de CO2 em 90%, face a 2005, 
com 85% da sua potência instalada 

em renováveis ... Até 2022, 78% do seu 
portfólio de produção será renovável, 

privilegiando o eólico e o solar. 

11      Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030), Portu-
gal, dezembro de 2019.

12      Dados de dezembro de 2018. 13     https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/

https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action/


32 cadernos de análise e prospetiva CULTIVAR     N.º 18     DEZEMBRO 2019

Do lado da procura, a EDP aposta na eletrificação 
do consumo de energia com soluções de produtos 
e serviços de eficiência energética e de baixo car-
bono para os seus clientes, incluindo soluções de 
mobilidade elétrica e instalação de sistemas foto-
voltaicos descentralizados (1 GW como objetivo 
para 2030). A nível interno, a EDP comprometeu-se 
a atingir a neutralidade carbónica nos seus edifí-
cios administrativos até 2022 e a eletrificar a tota-
lidade da sua frota de veículos ligeiros até 203014.

A ligação EDP ao setor agrícola 

A EDP tem uma história de proximidade ao setor 
agrícola em Portugal, quer pela sua forte presença 
territorial, nomeadamente pela gestão das suas 
centrais hidroelétricas, quer pela atividade de 
comercialização de energia elétrica, onde a aposta 
numa gestão eficiente e descarbonizada da ener-
gia é agora transversal a toda a economia.

Na produção termoelétrica, a EDP foi pioneira na 
produção de energia elétrica a partir de biomassa 
e hoje acelera a sua penetração no mercado do 
solar, onde a concorrência com o setor agrícola 
pelo uso do solo é já uma 
realidade noutros países. 
Adicionalmente, há ainda 
uma colaboração asso-
ciada ao subproduto gesso 
produzido na central de 
Sines, a carvão. Este gesso 
é proveniente do processo 
de dessulfuração instalado 
desde 2008 para controlo das emissões de SO2 para 
atmosfera. Utilizado maioritariamente no setor da 
construção, este subproduto é também vendido 
para fins agrícolas, em especial para o setor vitivi-
nícola para correção do pH de solos. 

A gestão da água é uma necessidade crítica para 
ambos os setores, com algumas das albufeiras das 
centrais hidroelétricas a servirem para fins múlti-
plos, nomeadamente abastecimento de água para 
consumo humano, rega e condições para práticas 
de recreio e lazer. Nestas situações, os usos concor-
rentes exigem uma plataforma de entendimento 
regular assegurada pela Comissão de Gestão das 
Albufeiras, presidida pela Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) e constituída por um conjunto de 
entidades nas quais se inclui a EDP. Em situações 
de escassez, a ordem de mérito na utilização da 
água privilegia o abastecimento para consumo 
humano, seguido da sua utilização para rega e só 
depois a possibilidade de produzir energia elétrica. 
É expectável que estas situações se agravem na 
sequência do efeito das alterações climáticas e que 
se justifique uma reavaliação do modelo de funcio-
namento destes órgãos de gestão, nomeadamente 
para avaliação das necessidades de adaptação da 
gestão da água nas diferentes bacias hidrográficas 
do país.

Finalmente, a área comercial é hoje uma área de 
acelerada transformação. A revolução tecnoló-

gica é acompanhada por 
novos modelos de negócio 
e redesenho dos mercados. 
A produção descentralizada 
de eletricidade, a descar-
bonização dos transportes 
e a melhoria da eficiência 
energética são hoje serviços 
prestados pela EDP aos seus 

clientes e que continuarão a crescer como suporte 
à eletrificação dos restantes setores da sociedade, 
nos quais o setor agrícola se insere.

A transição energética do setor agrícola

Na Europa, o setor agrícola é responsável em média 
por 2,8% do total de energia final consumida, com 
Estados como os Países Baixos a apresentarem 
valores superiores (8,2%) e Portugal a manter-se 

14     https://www.edp.com/pt-pt/sustentabilidade/abordagem/
abordagem
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https://www.edp.com/pt-pt/sustentabilidade/abordagem/abordagem
https://www.edp.com/pt-pt/sustentabilidade/abordagem/abordagem
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próximo da média, com 
2,7% do consumo energé-
tico15, sem variações expres-
sivas na última década16. 

Face a estes valores, o con-
sumo energético no setor 
agrícola não tem sido foco 
prioritário de atuação polí-
tica, quer pela dispersão dos 
atores envolvidos, quer por 
não se traduzir em alterações significativas nos mix 
energéticos nacionais. No entanto, importa referir 
que o consumo de energia tem um peso significa-
tivo na estrutura de custos de muitas atividades agrí-
colas, muito expostas a alterações dos regimes de 
oferta e procura energética, com consequências na 
produtividade do setor17.

Se alargarmos os consumos energéticos a todo 
o sistema alimentar, acrescentando o processa-
mento, embalagem e transporte, a energia consu-
mida atinge 26% do total de consumo energético 
da UE (dados de 2013), dos quais apenas 7% com 
origem renovável, evidenciando a atual dependên-
cia do setor dos combustíveis fósseis.18 

Em Portugal, os produtos 
petrolíferos representavam 
cerca de 82% do consumo 
do setor em 2015, seguido 
da eletricidade com 16% e 
do gás natural com 1%19. 

As necessidades energéticas 
do setor têm uma tendên-
cia natural a aumentar, quer 
pelo aumento da procura 
mundial de alimentos quer 
pelo efeito das alterações 
climáticas. O primeiro, por 
razões demográficas e de 
melhoria das condições eco-
nómicas das populações, o 
segundo, pelo aumento dos 

eventos extremos, nomeadamente períodos de seca, 
os quais exigem mais irrigação e períodos húmidos, 
o que por sua vez obriga a um maior esforço energé-
tico de toda a maquinaria de suporte20.

Pioneirismo na produção de energia elétrica 
a partir de biomassa florestal

A EDP foi pioneira no desenvolvimento, instalação 
e operação de centrais de aproveitamento de bio-
massa florestal em Portugal. O primeiro projeto 
consistiu na central termoelétrica de Mortágua, 
com 8,6 MW de potência instalada, localizada numa 
zona florestal da região do centro do país e em fun-
cionamento desde 1999. Com um consumo anual 

aproximado de 137  mil 
toneladas de resíduos flo-
restais, foi necessário pro-
mover a profissionalização 
e a criação de um mercado 
regional de resíduos e esta-
belecer uma Rede de Cen-
tros de Aprovisionamento 

capaz de abastecer a central com a regularidade 
e a qualidade exigidas para o seu bom funciona-
mento. Esta aprendizagem foi feita com o apoio 
do Centro de Biomassa para a Energia, enquanto 
centro de competências nesta matéria, cujo obje-
tivo se mantém de promoção do crescimento da 

... o setor agrícola é responsável em 
média por 2,8% do total de energia final 
consumida, com Estados como os Países 

Baixos a apresentarem valores superiores 
(8,2%) e Portugal a manter-se próximo 
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15     https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Agri-environmental_indicator_energy_use

16     Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030), Portu-
gal, dezembro de 2019.

17     Improving Energy Efficiency in the Agro-Food Chain, OCDE, 2017, 
Joint Working Party on Agriculture and the Environment. 

18     Energy use in the EU food sector: State of play and opportunities 
for improvement, JRC Science and Policy Report, União Euro-
peia, 2015.

19     Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030), Portu-
gal, dezembro de 2019.

20     Improving Energy Efficiency in the Agro-Food Chain, OCDE, 2017, 
Joint Working Party on Agriculture and the Environment

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_energy_use
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_energy_use
https://www.oecd.org/publications/improving-energy-efficiency-in-the-agro-food-chain-9789264278530-en.htm
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96121/ldna27247enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96121/ldna27247enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96121/ldna27247enn.pdf
https://www.oecd.org/publications/improving-energy-efficiency-in-the-agro-food-chain-9789264278530-en.htm
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sua utilização sustentável 
(particularmente na fileira 
florestal)21. Ultrapassadas 
as dificuldades iniciais, três 
novas centrais foram cons-
truídas em parceria com um 
operador da indústria de papel e estiveram no con-
trolo partilhado da EDP até 2018. 

Recentemente, o PNEC reco-
nheceu a biomassa florestal 
como um importante recurso 
endógeno, mas não competi-
tivo na produção de eletrici-
dade pela sua baixa eficiên-
cia e reduzida rentabilidade, 
abandonando tendencial-
mente a construção de novas 
centrais termoelétricas para a produção exclusiva de 
eletricidade.

Novos modelos de remuneração devem ser estuda-
dos numa ótica de utilização desta tecnologia com 
uma abordagem de fins múltiplos. Adicionalmente 
à produção de eletricidade, 
devem ser valorizadas as 
necessidades locais de ges-
tão dos resíduos florestais, 
num contexto de combate a 
incêndios e de redução da poluição do ar provo-
cada pelas constantes queimadas de matéria vege-
tal a céu aberto.

O papel do solar 
fotovoltaico

Converter energia solar em 
eletricidade através da tec-
nologia fotovoltaica é um 

processo cada vez mais 
barato e mais eficiente. Por-
tugal tem um dos níveis de 
recurso solar mais alto dos 
países europeus, e o PNEC 
prevê um crescimento ace-

lerado, não só centralizado, promovendo leilões 
de capacidade de injeção na rede, mas também 

pela sua disseminação des-
centralizada e pela cons-
tituição de comunidades 
de energia, abrindo um 
conjunto de oportunidades 
aos diferentes setores de 
atividade, incluindo o setor 
agrícola. A capacidade ins-
talada esperada em 2030 é 
de 9 GW, comparando com 

os atuais 1 GW instalados22.

O crescimento acelerado desta tecnologia con-
corre crescentemente pelo uso da terra, assistin-
do-se num primeiro momento ao uso privilegiado 
de baldios, mas rapidamente se verificará uma 

concorrência entre usos dis-
tintos, a par da necessidade 
de assegurar a qualidade 
das zonas de conservação 
e preservação da natureza. 

Reconhecido este desafio que aumentará subs-
tancialmente no futuro, algumas soluções têm 

sido discutidas e testadas. 
Seguem-se dois exemplos 
de maior compatibilização 
do uso do solo, um já em 
operação pela EDP, o outro 
como solução ainda não 
testada e/ou bem divulgada 
em Portugal.

22     https://www.ren.pt/pt-PT/media/comunicados/detalhe/produ-
cao_renovavel_abastece_51__do_consumo_em_2019_2 

21     Centro da Biomassa para a Energia, Curriculum, outubro de 2015 
www.centrodabiomassa.pt/images/stories/cbe/Curriculum%20
Principais%20projectos%20CBE.pdf 
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A experiência EDP com o solar flutuante

A utilização de albufeiras dos aproveitamentos 
hidroelétricos para a colocação de painéis foto-
voltaicos flutuantes surge 
como uma oportunidade 
para a EDP: evita-se a ocu-
pação de terrenos com 
usos como a agricultura ou 
pastorícia e aproveita-se a 
ligação à rede elétrica já ins-
talada junto às centrais e não utilizada, à máxima 
capacidade e de forma constante. Em 2015, a EDP 
iniciou estudos para a construção da sua primeira 
central solar fotovoltaica flutuante na albufeira 
do rio Rabagão, em Montalegre, pioneira a nível 
europeu e inaugurada em 2017. Esta central surge 
para testar a complementa-
ridade entre a energia solar 
e a hídrica, dadas as condi-
ções climáticas (quando há 
mais sol há menos chuva e 
vice-versa), bem como ava-
liar as vantagens ambientais e económicas desta 
nova tecnologia.

Com 840 painéis solares que ocupam uma área de 
2 500 m2, a plataforma tem uma potência instalada 
de aproximadamente 220  kWp e uma produção 
anual estimada de cerca de 300 MWh. Foram inves-
tidos 450 000 € e os resultados preliminares apon-
tam para os seguintes resultados: a eficiência dos 
painéis é superior entre 4-10% devido à sua locali-
zação junto ao plano de água, onde a temperatura 
é inferior. O espaço ocupado é três vezes inferior 
pela proximidade conseguida entre painéis. 

Um dos principais desafios à construção foi a 
amarração dos painéis a um fundo rochoso e a sua 
capacidade de suportar as variações de nível da 
albufeira, assim como a necessidade de estarem 
preparados para as ondas provocadas pelos regi-
mes de ventos locais e que podem atingir quase 
um metro de altura.

Já em 2019, a EDP apresentou um novo projeto para 
uma central Fotovoltaica Flutuante no Alqueva, 
que se encontra em fase de licenciamento e que 
prevê a integração de painéis solares no ecossis-

tema do Aproveitamento 
Hidroelétrico do Alqueva, 
uma central hídrica com 
bombagem, que constitui 
um dos maiores sistemas de 
armazenamento de energia 
do país. O sistema de bom-

bagem permite utilizar as energias eólica e solar, 
em períodos de menor consumo, para bombear a 
água de volta à albufeira e, dessa forma, reutilizá-la 
para produzir nova energia elétrica. O novo projeto 
de solar flutuante da EDP terá 4 MW de potência 
instalada (tabela abaixo) e visa testar, não só esta 

hibridização do fotovoltaico 
flutuante com a hídrica com 
bombagem, mas também 
a sua combinação com um 
sistema de baterias.

Projeto Solar Flutuante do Alqueva em números

Potência Instalada 4 MW

N.º de painéis 11 000

Dimensões da plataforma 4 ha

Profundidade da albufeira 60 m

Oscilação do plano de água 30 m

Energia anual a produzir 6 GWh* 

Duração do projeto de instalação 12 meses

*o equivalente a 25% das famílias da região – Portel e Moura

Sistemas Agri-PV

Reconhecida a necessidade de promover a compa-
tibilização entre diferentes usos do solo, as tecno-
logias Agri-PV apresentam-se como uma solução 
a implementar. Segundo a Agência Internacional 
de Energia23, trata-se de um conceito emergente de 

23    Trends in photovoltaic applications, International Energy Agency, 
2019.

A utilização de albufeiras dos 
aproveitamentos hidroelétricos para 
a colocação de painéis fotovoltaicos 

flutuantes surge como uma 
oportunidade ...

... a eficiência dos painéis é superior 
entre 4-10% devido à sua localização 

junto ao plano de água, onde a 
temperatura é inferior.

https://www.oecd.org/publications/improving-energy-efficiency-in-the-agro-food-chain-9789264278530-en.htm
http://www.iea-pvps.org/index.php?id=trends
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24     www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/pres-
s-releases/2017/2017_ISE_e_PR_1yearAPV.pdf

uso dual da agricultura e do fotovoltaico (PV), defi-
nido como um sistema que compatibiliza o uso do 
solo, tanto para a agricul-
tura como para a produção 
de energia elétrica, aumen-
tando a produtividade por 
metro quadrado de terra, 
podendo para determi-
nadas culturas atingir os 
60%24. Estes estudos, ainda pilotos, apontam para 
a possibilidade de usar o PV como fonte adicional 
de receita para os agricultores, complementando 
os seus negócios agrícolas. Ao posicionar o sis-
tema fotovoltaico sobre as culturas ou plantas, o 
sistema pode permitir o cul-
tivo de diferentes tipos de 
culturas com uma radiação 
solar reduzida, permitindo 
um melhor desenvolvi-
mento em regiões ensolara-

das e possivelmente novos modelos de negócios, 
como a recuperação de culturas danificadas, por 

exemplo, ou culturas dife-
rentes que não teriam sido 
luc rativas em determina-
das regiões. Este uso duplo 
impõe um tipo diferente de 
sistemas fotovoltaicos, que 
em alguns casos podem 

mudar de posição, da horizontal para a vertical e 
maximizar a produção fotovoltaica ou a produção 
agrícola, dependendo das condições climáticas.

A importância da eficiência energética no setor

Globalmente, a eficiência 
energética na produção 
agrícola está a aumentar 
com o consumo energé-
tico por hectare a diminuir 

... as tecnologias Agri-PV ...
apontam para a possibilidade de usar o 
PV como fonte adicional de receita para 

os agricultores, complementando os 
seus negócios agrícolas.

... a eficiência energética na produção 
agrícola está a aumentar com o 

consumo energético por hectare a 
diminuir cerca de 1% ao ano nas duas 

últimas décadas. 

Figura 2 – Comparação da produtividade do solo entre uso separado e combinado de 1ha agrícola e 1ha de Solar PV

Fonte:  Adaptado de Dual use of land with agrophotovoltaics, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE, 2017

1 hectare

1 hectare

1 hectare

Uso do solo separado num hectare de terra agrícola: 186% de eficiência no uso do solo

Uso do solo separado num hectare de terra agrícola: 100% batatas ou 1005 letricidade solar

100% batatas 100% eletricidade solarou

http://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/press-releases/2017/2017_ISE_e_PR_1yearAPV.pdf
http://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/press-releases/2017/2017_ISE_e_PR_1yearAPV.pdf
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cerca de 1% ao ano nas duas últimas décadas. 
Uma continuada aposta nesta trajetória é essen-
cial para reforçar a competitividade do setor, com 
espaço de melhoria muito substantivo. A irriga-
ção exige importantes consumos energéticos e, 
apesar das enormes diferenças regionais dentro 
da UE, a otimização destes sistemas contribui 
para importantes poupanças energéticas25. O 
consumo de combustíveis 
fósseis por máquinas agrí-
colas pode ser substituído 
por motores elétricos, cuja 
eficiência face ao motor de 
combustão interna é 2,5 
vezes superior. Apesar de 
continuarem a existir bar-
reiras à substituição destes 
veículos, estudos indicam que a experiência de 
agricultores com veículos elétricos é satisfatória 
e que este é um setor que merece uma atenção 
orientada de sensibilização26.

Produtos e serviços de eficiência energética EDP

Nos últimos anos, A EDP Comercial tem proporcio-
nado a empresas do setor agrícola um conjunto 
de produtos e serviços de energia que contribuem 
para a racionalização e a redução dos consumos e, 
consequentemente, para a melhoria da eficiência 
energética, nomeadamente: certificação energé-
tica, sistemas de gestão de consumo, compensa-
ção do fator de potência, medidas no âmbito do 
PIEE (Programa Integrado de Eficiência Energé-
tica), instalação de sistemas fotovoltaicos, entre 
outros serviços.

A maioria dos projetos desenvolve-se no âmbito 
de um programa denominado Save2Compete, 

que promove a melhoria da eficiência energética, 
a competitividade e a inovação das empresas, 
nomeadamente das PME27. O programa baseia-
-se num modelo de negócio inovador em que a 
empresa beneficiária não precisa de investir, mas 
paga o investimento com as poupanças geradas 
ao longo do tempo. Nos últimos anos, merece des-
taque o fornecimento e a instalação de sistemas 

fotovoltaicos em regime de 
autoconsumo. Só em 2019, 
realizaram-se 9 instala-
ções com uma capacidade 
total de cerca de 800  kW, 
gerando poupanças anuais 
estimadas superiores a 130 
mil euros. 

No setor agroalimentar, o foco tem estado na 
melhoria da eficiência energética dos sistemas 
de refrigeração e dos motores elétricos através de 
variadores eletrónicos de velocidade.28

A compensação carbónica fornecida pelo setor 
agrícola

Para se conseguir limitar o aumento da tempera-
tura a 1,5  °C é necessário atingir a neutralidade 
carbónica em 205029. Segundo o IPPC, há necessi-
dade de promover o sequestro carbónico quer por 
medidas de inovação tecnológica, como CCS e/ou 
CCU30, quer por medidas de recuperação de habi-
tats, reflorestação e outras Soluções Baseadas na 
Natureza como soluções complementares. 

O programa [Save2Compete] 
baseia-se num modelo de negócio 

inovador em que a empresa beneficiária 
não precisa de investir, mas paga 
o investimento com as poupanças 

geradas ao longo do tempo.

25     Energy use in the EU food sector: State of play and opportunities 
for improvement, JRC Science and Policy Report, União Euro-
peia, 2015.

26     https://rd.springer.com/article/10.1007/s10098-018-1615-2

27     Ver mais informação em 
www.edp.pt/empresas/servicos/save-to-compete/

28     Medida apoiada pela ERSE no âmbito do Plano de Promoção da 
Eficiência no Consumo Energia Elétrica.

29     Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts 
of global warming of 1.5°C, IPCC, 2018.

30     CCS – Carbon Capture and Sequestration (Captura e sequestro 
de carbono); CCU – Carbon Capture and Use (Captura e utiliza-
ção de carbono).

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96121/ldna27247enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC96121/ldna27247enn.pdf
https://rd.springer.com/article/10.1007/s10098-018-1615-2
http://www.edp.pt/empresas/servicos/save-to-compete/
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/sr15/
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Vários estudos concluem 
que as SbN para mitiga-
ção das alterações climáti-
cas podem contribuir com 
cerca de 30% para a redu-
ção de emissões necessária 
para limitar o aumento da temperatura31.

Pastagens biodiversas e gestão florestal

Entre 2006 e 2012, a EDP financiou com 0,5M€ a ope-
racionalização e a monitorização de um projeto de 
sequestro voluntário de carbono, enquadrado no 
Artigo 3.4 do Protocolo de Quioto, de gestão agro-
florestal, visando o reconhecimento de práticas 
agrícolas e florestais sustentáveis, como sumidou-
ros líquidos de CO2. O objetivo estava no desenho 
de um mecanismo capaz de remunerar este serviço 
de ecossistema aos pequenos agricultores, a custos 
inferiores ao preço do carbono no mercado euro-
peu, facilitando o cumprimento das metas defi-
nidas para o país. Este projeto ganha novamente 
visibilidade pelo pioneirismo português, o seu 
reconhecimento internacional e a necessidade de 
promover e escalar soluções inovadoras SbN.

Foi estabelecido um contrato com a Terraprima – 
Sociedade Agrícola. Lda., com acompanhamento 
científico do Instituto Superior Técnico e auditoria 
externa SGS, no qual se propôs financiar um pro-
jeto de viabilidade de utilização de sumidouros 
naturais de origem agroflorestal na redução nacio-
nal das emissões de gases com efeito de estufa, 
fixando cerca de 7 000 t CO2eq por ano. O Projeto 
decorreu entre 2006 e 2012, tendo sido considera-
das as seguintes atividades:

•   Gestão florestal: Carbono sequestrado em área 
florestal de carvalho negral, segundo a meto-

dologia do NIR PT 2013. A 
correta gestão da floresta 
permite um aumento da 
sua produtividade, pelo 
aumento da matéria orgâ-
nica no solo (carbono no 

solo) e de biomassa da aérea florestal (carbono 
no tronco, ramos e folhas das árvores).

•   Gestão de pastagens: Carbono sequestrado em 
solo agrícola através de área de pastagens de 
bovinos com base no sequestro promovido por 
pastagens biodiversas. Nesta atividade, o pro-
cesso consiste na sementeira de um mínimo de 
20 variedades diferentes de leguminosas e gramí-
neas, para produção de sementes que germinam 
no outono e no inverno. As plantas são comidas 
na primavera e no verão e o prado é renovado 
automaticamente. O resultado deste processo 
traduz-se numa elevada produtividade das raí-
zes, elevada quantidade de estrume pelo facto 
de as plantas serem bastante nutricionais e ele-
vada matéria orgânica no solo. 

O sequestro foi verificado pela SGS de acordo com 
os requisitos da Norma ISO 14064-3:2006, tendo 
gerado 50 400 toneladas de créditos de carbono 
(CO2eq.), ao longo de sete anos.

O Projeto foi posteriormente reconhecido e finan-
ciado pelo Fundo Português de Carbono, esten-
dendo-se a outras propriedades agrícolas, de tal 
forma que hoje em dia já gera cerca de 1 milhão de 
toneladas de CO2 sequestrado por ano. Em 2013, 
esta solução foi igualmente reconhecida a nível 
europeu, vencendo o concurso “Um mundo que 
me agrada” para a melhor solução contra as alte-
rações climáticas.

A EDP continua a utilizar os créditos gerados no 
projeto para compensação de emissões de CO2 em 
diversas iniciativas, das quais se destacam os con-
certos de verão com apoio da EDP.31    https://www.weforum.org/natural-climate-solutions-alliance/

about

... as [Soluções Baseadas na Natureza] 
para mitigação das alterações climáticas 
podem contribuir com cerca de 30% para 

a redução de emissões necessária para 
limitar o aumento da temperatura.

https://www.weforum.org/natural-climate-solutions-alliance/about
https://www.weforum.org/natural-climate-solutions-alliance/about
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Em jeito de conclusão

No caminho para uma economia descarbonizada, 
onde o setor energético desempenha um papel 
basilar, é urgente que todos 
os setores de atividade se 
envolvam ativamente na 
procura e implementação 
de soluções que reduzam 
as emissões de GEE resul-
tantes dos seus consumos 
energéticos. O facto de o 
consumo do setor agrícola 
não ter significado face aos 
restantes setores de ativi-
dade tem como consequên-
cia uma menor visibilidade 

sobre onde e como é possível atuar, sendo que o 
peso dos consumos energéticos na estrutura de 

custos das suas atividades é 
significativo e com impacto 
na competitividade do 
setor. 

Vivemos tempos onde a 
colaboração tem de fazer 
parte da solução e a expe-
riência da EDP mostra que 
as pontes entre os setores 
existem, assim como as 
condições para as aprofun-
dar. 

O facto de o consumo do setor agrícola 
não ter significado face aos restantes 

setores de atividade tem como 
consequência uma menor visibilidade 

sobre onde e como é possível atuar, 
sendo que o peso dos consumos 

energéticos na estrutura de custos das 
suas atividades é significativo e com 
impacto na competitividade do setor. 

... a colaboração tem de fazer parte da 
solução
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Introdução

O setor agropecuário, tal como todos os setores 
produtivos, necessita de energia para as várias 
atividades. A energia total envolvida nos proces-
sos produtivos resulta da soma da energia direta e 
da energia indireta. Na agricultura, o consumo de 
energia direta ocorre fundamentalmente pelo con-
sumo de combustíveis e de 
eletricidade para máquinas 
e equipamentos e a energia 
indireta pelo consumo de 
fertilizantes, fitofármacos e 
outros materiais auxiliares.

Os dados oficiais (DGEG, 
2018) referem que o con-
sumo de energia final da agricultura em Portugal é 
de cerca de 3% (incluindo as pescas). No entanto, 
importa referir que este valor se refere somente ao 
consumo de energia direta, sendo que vários estu-

dos mostram que 50% ou mais da energia total uti-
lizada está relacionada com a produção de adubos 
azotados ou outros fatores de produção (Woods et 
al., 2010; Pelletier et al., 2011). Por outro lado, no 
que se refere à agricultura intensiva, como sejam, 
p.e., as culturas regadas, a produção em estufa ou a 
produção animal intensiva (suínos e aves), a ener-
gia é uma componente importante e nas regiões 

onde se pratica este tipo 
de agricultura, o consumo 
de energia do setor é muito 
superior a 3%, chegando a 
ser superior a 10%.

Nos últimos anos, a redu-
ção no consumo de energia, 
fundamentalmente através 

do aumento da eficiência energética, tem sido um 
dos pilares da Comissão Europeia para a área da 
Energia e Clima, objeto de várias diretivas, trans-
postas para a legislação nacional. É o caso dos Pla-
nos Nacionais para a Eficiência Energética (PNAEE) 
de 2008 e 2016. O PNAEE 2016, além das áreas 
abrangidas no anterior PNAEE, incluiu pela pri-
meira vez o setor da Agricultura, definindo um con-
junto de medidas focadas na atualização e reno-

Consumo de energia e eficiência energética 
na agricultura 1

FÁTIMA BAPTISTA
Professora, Universidade de Évora

1       O artigo foi originalmente escrito ao abrigo do Antigo Acordo 
Ortográfico (Nota da equipa editorial a pedido da autora).

... no que se refere à agricultura 
intensiva ... a energia é uma 

componente importante e nas regiões 
onde se pratica este tipo de agricultura, 

o consumo de energia do setor é 
muito superior a 3%, chegando a ser 

superior a 10%.
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vação dos parques de máquinas, na melhoria dos 
sistemas de rega e nas construções rurais (estufas 
e instalações para animais), bem como medidas de 
incentivo à realização de diagnósticos e auditorias 
energéticas, entre outras. O nexus água e energia 
é referido, salientando-se a 
importância de identificar 
medidas que contribuam 
em simultâneo para a efi-
ciência energética e para a 
eficiência hídrica. 

Melhorar a eficiência ener-
gética contribuirá para 
reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa (GEE) e também os 
custos de produção. Os produtores estão cada 
vez mais conscientes das consequências das alte-
rações climáticas e da importância de reduzir os 
impactos ambientais causados pelos processos 
produtivos e de adequar métodos e tecnologias de 
modo a produzir de forma sustentável.

A redução do consumo de energia não significa 
per si um aumento da eficiência energética. Efeti-
vamente, a melhoria da eficiência energética só é 
alcançada se o consumo de energia por unidade 
de produto for reduzido. Segundo o World Energy 
Council (2010), as melhorias na eficiência energé-
tica referem-se à redução do uso de energia para 
um determinado serviço (aquecimento, ilumina-
ção, etc.) ou nível de atividade. 

Neste artigo são apresentados alguns dos resulta-
dos obtidos no âmbito do projeto AGREE – Energy 
Efficiency in Agriculture. A equipa do projeto consi-
derou que se obtêm melhorias na eficiência ener-
gética no sector agropecuário se existir redução no 
consumo de energia primária por unidade de pro-
duto produzido (GJ t-1 ou GJ L-1).

O AGREE, financiado pela Comissão Europeia no 
âmbito do 7.º Programa-Quadro (PQ), teve parcei-
ros do Norte, Centro e Sul da Europa (Finlândia, 

Polónia Alemanha, Holanda, Portugal e Grécia), de 
modo a garantir a representatividade de diferentes 
sistemas de produção característicos de diferentes 
zonas climáticas, que variam consideravelmente 
no uso da energia e também no seu potencial de 

poupança. Neste projeto, os 
consumos energéticos de 
várias atividades agropecu-
árias foram caracterizados 
para cada país, identifi-
cando os impactos de dife-
rentes condições climáticas 
e sistemas de produção 
nos consumos de energia. 
O passo seguinte consistiu 

na identificação de medidas de poupança de ener-
gia. Finalmente, as medidas identificadas como 
as mais promissoras foram implementadas no sis-
tema de referência, estudando-se o seu impacto 
nos custos de produção, na energia consumida e 
nas emissões de GEE.

Este estudo teve como base uma análise de ciclo 
de vida, aplicada apenas à fase da produção no 
campo, tendo-se assumido os mesmos limites 
para os sistemas de produção em todos os países. 
A análise focou-se nos consumos de energia, nas 
emissões de GEE e também nos custos e proveitos 
da atividade. Deste modo, todos os fatores de pro-
dução foram contabilizados, tal como a produção 
obtida. A conversão para energia e GEE foi base-
ada em coeficientes publicados, na sua maioria, 
em http://www.biograce.net/. No caso da ener-
gia elétrica, foram utilizados fatores de conversão 
nacionais, devido às diferenças na matriz de pro-
dução energética de cada país. Neste artigo, são 
apresentados resultados para as culturas do trigo 
(vários países parceiros) e da vinha (Portugal). 

Trigo

Relativamente ao trigo, podemos ver na Figura 1, 
elaborada a partir de dados estatísticos, que 
existe uma relação direta entre a produção e o 

O AGREE ... teve parceiros do Norte, 
Centro e Sul da Europa ... de modo 
a garantir a representatividade de 

diferentes sistemas de produção 
característicos de diferentes 

zonas climáticas, que variam 
consideravelmente no uso da energia e 
também no seu potencial de poupança.

http://www.biograce.net/
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consumo total de energia. 
Podemos ver uma variação 
entre 8 a 24 GJ ha-1, e tam-
bém elevada variabilidade 
na produção, de 2,5 (Gré-
cia) a 8,7 (Países Baixos) 
toneladas por hectare. De 
facto, é clara uma tendência para que o elevado 
consumo de energia esteja associado a maior 
produção. Na Figura 2, está 
representada a estrutura 
do consumo energético 
na produção de trigo nos 
vários países. O maior con-
sumo de energia está asso-
ciado ao uso de fertilizan-
tes, variando entre 6,3 GJ 
ha-1 em Portugal e 11,2 GJ 
ha-1 na Alemanha, seguido 

pelo gasóleo utilizado na 
maquinaria. Os restantes 
consumos, quer sejam 
energia direta ou indireta, 
são específicos para cada 
país, dependendo da sua 
localização geográfica. Na 

Europa Central e do Norte, o consumo de energia 
para secagem é importante, enquanto nos países 

do Sul pode ser importante 
a energia usada para o fun-
cionamento de sistemas de 
rega. 

No Quadro 1, encontra-se 
o consumo específico de 
energia e verifica-se que os 
menores valores de produ-
ção por hectare se encon-
tram nos países do Sul da 
Europa – Grécia e Portugal. 

Podemos ver também que os consumos médios 
de energia variam entre 2,1 e 4,3 GJ t-1, resultante 
da variação moderada no consumo de energia 
por hectare (entre 12,0 e 19,9 GJ ha-1) e uma rela-
tivamente elevada variação na produção por hec-
tare, entre 3 e 8,7 t ha-1.

No caso da produção de trigo em Portugal, ana-
lisámos o efeito da alteração na tecnologia de 
produção, passando de mobilização convencio-
nal para sementeira direta, e os resultados encon-
tram-se no mesmo quadro entre parêntesis. Os 
custos de produção são reduzidos em cerca de 
22%, o consumo específico de energia diminui em 
mais de 50% e a emissão de GEE em cerca de 40% 
(Meyer-Aurich et al., 2012). Com esta alternativa, o 
consumo de energia por tonelada de trigo produ-
zida em Portugal passa a ser da mesma ordem de 
grandeza que nos outros países parceiros de pro-
jeto. De facto, se esta tecnologia for adaptada às 
condições edafoclimáticas, poderá ser uma das 
soluções a adotar para conseguir uma produção 
mais eficiente. 

Na Europa Central e do Norte, o 
consumo de energia para secagem é 

importante, enquanto nos países do Sul 
pode ser importante a energia usada 

para o funcionamento de sistemas 
de rega. 

No caso da produção de trigo em 
Portugal, analisámos o efeito da 

alteração na tecnologia de produção, 
passando de mobilização convencional 

para sementeira direta ...
 se esta tecnologia for adaptada às 
condições edafoclimáticas, poderá 
ser uma das soluções a adotar para 

conseguir uma produção mais eficiente.

Figura 1 – Relação entre o consumo total de energia e a 
produção de trigo (Golaszewski et al., 2012a)

Figura 2 – Estrutura do consumo energético na produção 
de trigo (Golaszewski et al., 2012a)
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Quadro 1 – Consumo energético da produção de trigo 
com sistemas de mobilização convencional nos diferentes 
países, e também com sementeira direta em Portugal 
(valores entre parêntesis) (Golaszewski et al., 2012b).

País
Produção Consumo específico de 

energia

t ha-1 GJ ha-1 GJ t-1

Finlândia 4,50 12,0 2,7

Alemanha 7,66 18,6 2,4

Grécia 5,00 19,9 4,0

Países Baixos 8,73 18,1 2,1

Polónia 5,80 15,1 2,6

Portugal 3,0 (3,6) 12,9 (5,6) 4,3 (1,5)

Vinha

No que diz respeito à vinha, foram calculados os 
consumos de energia, considerando como referên-
cia uma vinha localizada no 
Alentejo em sistema de pro-
dução convencional (7 t ha-1 
de uva destinada a vinho 
de alta qualidade), e pos-
teriormente avaliadas duas 
alternativas: a produção 
biológica (6 t ha-1 de uva) e 
o recurso a práticas de agri-
cultura de precisão (7 t ha-1 
de uva). Com base em estu-
dos anteriores de Marques da Silva (2012), foi consi-
derada uma redução de 20% nos fertilizantes, 10% 
nos fitofármacos e 10% na água de rega. A Figura 3 
mostra a contribuição relativa dos diferentes fato-
res de produção nos custos 
de produção, nas emissões 
de GEE (CO2eq) e no con-
sumo de energia, para o 
sistema de produção con-
vencional. É evidente que 
diferentes fatores contri-
buem em diferentes percen-
tagens para os custos, con-
sumo de energia e emissões 
de GEE. Pequenas mudan-

ças podem conduzir a ligeira variação nos custos, 
mas a grandes impactos no uso de energia e nas 

emissões de GEE. Também 
podemos observar que os 
fitofármacos, o gasóleo e os 
fertilizantes são os fatores 
mais importantes em rela-
ção às emissões de GEE e 
ao consumo de energia. Os 
custos, além dos anteriores 
componentes, têm também 
uma parte importante rela-
tiva aos materiais (tutores) 

e às plantas.

No Quadro 2, encontram-se os custos totais, o 
consumo de energia e as emissões de GEE, por 

tonelada de uva produzida. 
É possível ver que a intro-
dução da agricultura de 
precisão pode contribuir 
para economizar energia, 
reduzir as emissões de GEE 
e os custos de produção. 
A produção biológica não 
tem esse efeito win-win 
imediato, devido à menor 
produtividade considerada, 
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Figura 3 – Contribuição relativa dos factores de 
produção nos custos, energia e emissão de GEE para a 
cultura da vinha

Pequenas mudanças podem conduzir 
a ligeira variação nos custos, mas a 

grandes impactos no uso de energia e 
nas emissões de GEE. Também podemos 
observar que os fitofármacos, o gasóleo 

e os fertilizantes são os fatores mais 
importantes em relação às emissões de 

GEE e ao consumo de energia. 

É possível ver que a introdução da 
agricultura de precisão pode contribuir 

para economizar energia, reduzir as 
emissões de GEE e os custos de produção. 
A produção biológica não tem esse efeito 

win-win imediato ... embora o retorno 
líquido possa ser satisfatório, uma vez 
que os preços de mercado para esses 
produtos são geralmente mais altos. 
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embora o retorno líquido possa ser satisfatório, 
uma vez que os preços de mercado para esses pro-
dutos são geralmente mais altos. Segundo o pro-
dutor, a produtividade da vinha em modo de pro-
dução biológica tem nos últimos anos sido muito 
idêntica à da restante vinha. Deste modo, à medida 
que se forem adequando as práticas culturais, a 
tendência será para que se atenue a diferença de 
produtividade e, logo, que se consigam melhorar 
os indicadores para a produção biológica.

Conclusão

A sustentabilidade (ambien-
tal, económica, social) da 
produção agrícola moderna 
é fundamental para o desen-
volvimento das regiões e do 
país. A utilização eficiente dos fatores de produção 
é absolutamente crucial. O uso racional de energia 
requer o uso eficiente dos fatores de produção, a 
redução das necessidades (melhor gestão da rega, 
do clima, etc.) e a utilização de fontes de energia 
renováveis que contribuem 
em muito para diminuir a 
emissão de GEE.

A redução do consumo de 
energia está associada a 
mudanças tecnológicas, 
introdução de novas tecno-
logias, modificação de pro-
cessos e técnicas de produção, melhorias na organi-
zação e na gestão. Como medidas gerais podemos 
referir: 1) alertar produtores, associações e entida-

des do setor para a necessidade de investir na pou-
pança e utilização eficiente da energia; 2) investir na 
formação adequada dos diferentes agentes (pro-
dutores, técnicos, etc.); 3) alertar para a utilidade 
de um adequado nível de isolamento térmico nas 
construções; 4) dimensionar corretamente os equi-
pamentos de rega e de climatização; 5) promover 
a manutenção e verificação periódica dos equipa-
mentos e 6) promover a utilização de equipamentos 
de monitorização e controlo automáticos. 

As diferentes atividades do 
sector agrícola, incluindo a 
produção animal e a indús-
tria agroalimentar, com as 
suas características espe-
cíficas e níveis de consumo 
de energia distintos, tor-

nam óbvia a necessidade de conhecer (caracterizar 
e quantificar) o consumo de energia específico de 
cada atividade, de modo a identificar os processos 
ou práticas com maior consumo, avaliar o poten-
cial de poupança, e identificar e avaliar medidas 

de melhoria da eficiência 
energética. Em alguns seto-
res, os produtores estão 
bastante conscientes das 
necessidades energéticas, 
como é o caso da pecuária 
intensiva, onde a energia é 
fundamental para a climati-
zação das instalações. Hoje 

em dia, as construções destinadas p.e. à produção 
de frangos têm já um bom nível de isolamento 
térmico, reduzindo deste modo as necessidades 

Quadro 2 – Custos de produção anuais, consumo de energia primária e emissão de gases com efeito de estufa para 

a cultura da vinha 

 

 

Custos anuais Consumo de energia primária GEE

€ t-1 % MJ t-1 % CO2eq t-1 %

Convencional 410,69 100,00 2913,10 100,00 158,46 100,00

Produção biológica 423,20 103,05 2645,51 90,81 138,61 87,47

Agricultura de precisão 391,16 95,24 2696,55 92,57 145,59 91,88

A sustentabilidade (ambiental, 
económica, social) da produção 

agrícola moderna é fundamental para o 
desenvolvimento das regiões e do país. 

A utilização eficiente dos fatores de 
produção é absolutamente crucial. 

As diferentes atividades do sector 
agrícola ... com as suas características 

específicas e níveis de consumo de 
energia distintos, tornam óbvia a 

necessidade de conhecer (caracterizar 
e quantificar) o consumo de energia 

específico de cada atividade
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de aquecimento durante o 
inverno e de arrefecimento 
no verão. De um modo 
geral, as medidas de melho-
ria de eficiência energética e 
de mitigação das alterações 
climáticas devem ser autoe-
xplicativas para os produtores. De outro modo, não 
serão utilizadas e tornar-se-ão inúteis. 

Informação detalhada sobre 
estes e outros estudos em 
várias culturas, produção ani-
mal, lagares e adegas podem 
ser consultadas em Navas e 
Baptista (2010), Golaszewski 
et al. (2012a,b), Meyer-Aurich 

et al. (2012), Baptista et al. (2014a,b; 2017), Fuentes-Pila 
e García (2014), Marques et al. (2015) e Vela et al. (2017).

... as medidas de melhoria de 
eficiência energética e de mitigação 
das alterações climáticas devem ser 
autoexplicativas para os produtores. 

De outro modo, não serão utilizadas e 
tornar-se-ão inúteis.
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Introdução

As alterações climáticas constituem uma forte 
preocupação global devido ao incremento expo-
nencial dos riscos de instabilidade a vários níveis 
e não apenas porque provocam a intensificação 
de eventos atmosféricos extremos. Por isso, ações 
imediatas e decisivas são essenciais.

No relatório especial do Painel Intergovernamen-
tal sobre as Alterações Climáticas (PIAC ou IPCC, 
na sigla inglesa) mencionado na Comunicação da 
Comissão de novembro de 2018 [1], é mostrado o 
impacto de um aquecimento global de 1,5 °C acima 
do nível pré-industrial, assim como as vias para a 
redução necessária dos gases com efeito de estufa 
(GEE). Esse aquecimento já atingiu atualmente 
1  °C. A demonstração técnica está feita, agora é o 
momento de tomar medidas concretas.

Face à importância da floresta em Portugal, da 
fileira associada e do seu peso na economia, ao 
problema e à dimensão económica e social dos 
fogos rurais, e tendo em consideração a possibi-
lidade de valorização da biomassa existente nas 

zonas de elevado risco de incêndio, é da maior 
importância pensar em opções que explorem 
este potencial biomássico, nomeadamente a nível 
energético.

A utilização de biomassa para a produção de ener-
gia permite uma redução das emissões de GEE. 
É também uma medida para a concretização dos 
compromissos assumidos no Protocolo de Quioto, 
entre outros. No entanto, existe uma discussão 
sobre se o balanço de emissões de GEE é ou não 
nulo, uma vez que:

a)  a produção e utilização de adubos, maqui-
naria, transporte e potencial tratamento 
(compactação em pellets) implica emissões 
de GEE, devido à utilização de combustíveis 
fósseis;

b)  as emissões de óxido nitroso (um GEE) pro-
venientes da nitrificação do azoto químico 
introduzido no solo devido à fertilização, e 

c)  as operações de mobilização do solo que ace-
leram o processo de mineralização deste e a 
consequente libertação de carbono acumu-
lado no solo.

Energia e agricultura: um binómio para o futuro

LUÍS GIL(1), RAINÉRIO PIRES(2) e ALEXANDRA NICOLAU(3)
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Porém, a biomassa contribui para a segurança 
do abastecimento energético e para a diversifica-
ção de fontes de energia, permitindo, ao mesmo 
tempo, uma diminuição da dependência externa 
de energia e de combustíveis fósseis em geral. 
Contribui ainda para uma diminuição da depen-
dência de variações climáticas a curto prazo, já 
que permite uma regularidade de produção e a 
possibilidade de modulação (maior controlo na 
produção de eletricidade), quando comparado, 
por exemplo, com a produção de energia elétrica 
por via eólica.

No âmbito da redefinição das políticas públicas 
com vista ao cumprimento dos compromissos do 
Acordo de Paris, e para alcançar as metas estabe-
lecidas a nível europeu para 2030 e 2050, está em 
fase final de conclusão o Plano Nacional Energia 
e Clima 2030 (PNEC 2030) e foi recentemente 
aprovado (Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 107/2019) o Roteiro para a Neutralidade Car-
bónica 2050 (RNC 2050), em que o aproveita-
mento energético da biomassa é um dos vetores 
em consideração, paralelamente com outras 
ações diretamente relacionadas com o setor agro-
florestal.

O setor agroflorestal, as metas climáticas 
e as políticas relacionadas

Fruto das exigências políticas da União Europeia 
na ótica da liderança mundial a nível das tecnolo-
gias energéticas renováveis e na perspetiva de se 
atingir a neutralidade carbónica em 2050, Portu-
gal, como membro da UE, está vinculado a obje-
tivos e metas ambiciosos definidos para 2030, 
nomeadamente, atingir coletivamente uma meta 
de, pelo menos, 32% de energias renováveis no 
consumo final bruto de energia e reduzir em, pelo 
menos, 40% as emissões de GEE em toda a eco-
nomia.

Voltando agora ao referido relatório (PIAC) [1], 
alguns aspetos especificamente relacionados 

com a realidade nacional e o setor agroflorestal 
são em seguida evidenciados:

–  16% da área terrestre da zona mediterrânica 
pode tornar-se árida;

–  nos países do sul da Europa, a produtividade 
do trabalho no exterior pode baixar 10-15%;

–  aumento dos picos de calor e diminuição da 
precipitação (secas, fogos…);

–  a nível da União Europeia, prevê-se que 300 
milhões de toneladas de CO2 possam ser 
sequestradas pelas florestas e uso da terra;

–  é esperado um aumento do consumo de bio-
energia de 80% em 2050 em comparação com 
a atualidade;

–  plantação e restauração florestal podem 
aumentar o sequestro de CO2.

O RNC 2050 [2] expressa o compromisso inter-
nacional de Portugal para redução dos GEE, de 
forma a haver em 2050 um balanço zero entre as 
emissões e as remoções da atmosfera, o que está 
em linha com o Acordo de Paris. Tem como prin-
cipal objetivo identificar e analisar as implicações 
associadas às vias alternativas que sejam tecni-
camente exequíveis, economicamente viáveis e 
socialmente aceites para se atingirem as metas 
propostas.

A nível da agricultura, este roteiro define vários 
cenários para as diferentes décadas:

Tabela 1 – Redução de GEE na agricultura em diferentes 

cenários nas próximas 3 décadas

Setor 2030 2040 2050

Agricultura -19/-20% -19/-37% -21/-48%

O fomento da utilização da biomassa florestal é 
um tema fulcral nas políticas e estratégias energé-
ticas e florestais, nacionais e europeias. A Estraté-
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Tabela 2 – Estimativas de biomassa proveniente de atividades agrícolas por região de Portugal (em t/ano)

gia da União Europeia para as florestas e o setor 
florestal, a Estratégica Nacional para as Florestas e, 
mais recentemente, legislação nacional específica 
publicada após os incêndios de 2017, incentivam 
a maior utilização de biomassa florestal, incluindo 
sobrantes da exploração florestal e outros tipos de 
biomassa a     tualmente pouco utilizados, como 
os resíduos lenhosos provenientes da gestão dos 
matos, desbastes e desramas. Desta forma, pre-
tende-se contribuir para a maior sustentabilidade 
económica da floresta portuguesa e para a preven-
ção de incêndios. Também a legislação energética 
nacional aponta para a necessidade de aumentar 
as fontes energéticas provenientes da floresta, da 
agricultura e dos resíduos, a par de outras fontes 
de energia renovável, de forma a atingir as metas 
de 47% de produção de energia a partir de fontes 
renováveis, definida na política energética em Por-
tugal, que é superior aos 32% da meta europeia.

Ambas as dimensões – florestal e energética – 
estão patentes em vários documentos de políticas, 

nomeadamente as relacionadas, mais recente-
mente, com a Economia Circular e a Bioeconomia, 
tais como a Estratégia de Inovação para um Cresci-
mento Sustentável: Bioeconomia para a Europa [3], 
Fechar o Ciclo – Plano de Ação da UE para a Econo-
mia Circular [4] e o Plano de Ação para a Economia 
Circular em Portugal [5]. Desta forma, pretende-se 
aumentar a contribuição do setor florestal portu-
guês (incluindo a biomassa), que, de acordo com 
o relatório do European Forest Institute [6], para a 
atual bioeconomia se traduziu em 38,6 mil milhões 
de euros em 2014.

Para se avaliar o potencial do uso da biomassa 
gerada a nível da agricultura e da floresta, é neces-
sário quantificar a sua existência. Do relatório ela-
borado por M. J. Coelho em 2016 [7], podem ser reti-
radas estimativas apenas indicativas da biomassa 
(que necessitam de confirmação) provenientes de 
atividades agrícolas por zonas de Portugal e a bio-
massa agroindustrial passível de valorização, que 
se apresentam nas tabelas seguintes.
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de podas de olival [8]. Todavia as podas de olival e 
de vinha apresentam uma constituição não muito 
adequada, de acordo com os limites estabelecidos 
na normalização [8].

A transição energética e o setor 
agroflorestal

Em Portugal, de acordo com dados estatísticos da 
DGEG, o consumo final de energia no setor de agri-
cultura, em 2018, foi estimado em cerca de 365,2 
ktep, distribuído da seguinte forma:

Eletricidade 
(tep)

Gás natural 
(tep)

Produtos 
de petróleo 

(tep)
Biomassa 

(tep)

89 929 9 106 264 718 1 422

24,5% 2,5% 72,6% 0,4%

Como se pode constatar, o consumo direto de bio-
massa neste setor é pouco expressivo.

Em 2018, a produção anual de energia elétrica 
com base em Fontes de Energia Renovável (FER) 
foi de 30637 GWh, contribuindo a biomassa com 
apenas 8% desse valor (2558 GWh). Esta situação 
poderá sofrer uma grande alteração nos próximos 
anos, com a recente entrada em funcionamento de 
novas centrais e as futuras previstas.

O RNC 2050, entre outras referências, descreve 
vários aspetos que devem ser levados em linha de 
consideração para a transição dos diferentes seto-
res. No caso do setor da agricultura, é indicado:

a)  Manutenção da área cultivada ou pequena 
diminuição (cerca de 7,5%);

b)  Em 2030, 150 a 300 mil ha de agricultura de 
precisão;

c)  Em 2040-2050, a compostagem/composto subs-
tituirá os fertilizantes sintéticos em 300 a 600 mil 
ha (menos azoto sintético, -25%/-57%);

A diversidade da flora existente é uma caracterís-
tica diferenciadora dos países do sul da Europa. 
Esta diversidade dá, assim, origem a uma enorme 
variedade de biomassa que está na base de dife-
rentes biocombustíveis, nomeadamente pellets de 
madeira, estilha de madeira, caroço de azeitona, 
cascas de frutos secos [8]. Para aferição da quanti-
ficação das tabelas anteriores, refira-se, por exem-
plo, que de acordo com os resultados do Projeto 
BIOmasud Plus (baseados em dados do Eurostat 
de 2014), havia em Portugal um potencial de 245 
664 t MS/a1 de podas de vinha e de 227 685 t MS/a 

Tabela 3 – Estimativa de quantidades disponíveis de 
biomassa agroindustrial passível de valorização

1      t MS/a = toneladas de Massa Seca / ano.

Figura 1 – Biomassa sólida de várias origens

Fonte: Wikimedia Commons [File:Biofuel feedstocks (9192395303).jpg]

Tabela 4 – Consumo final de energia em tep do setor da 
agricultura em 2018
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d)   Em 2040-2050: suínos, +18%; bovinos, -25%/-
50%; cereais irrigados, -4%/+27%; cereais não 
irrigados, -35%/+24%; frutas e hortícolas irri-
gados, +13%/+33%;

No caso das florestas e uso da terra:

a)  Área ardida total: 64 a 91 mil ha/ano (2020-
2030); 68 a 89 mil ha/ano (2030-2040); 68 a 87 
mil ha/ano (2040-2050);

b)  Em 2040-2050, a florestação esperada é 
de 3,5 a 8 mil ha/ano; área de pastagens, 
+12%/+30%;

c)  Espécies florestais em 2040-2050: sobreiro, 
23%/25%; eucalipto, 16%/20%; pinheiro, 
22%/25%; outras, 31%/37%.

Refira-se ainda que Portugal tem tentado imple-
mentar um sistema local de colheita e armazena-
mento de biomassa, em zonas com grande risco de 
incêndio, para valorização energética. Um decreto-
lei [9] define regras para a construção e operação, 
pelos municípios, de centrais para produzir energia 
(eletricidade e calor), principalmente a partir da 
biomassa florestal. No entanto, a biomassa inclu-
ída pode ser originária da agricultura, de culturas 
energéticas ou ser biomassa residual da floresta. 
Foi estabelecido um regime especial que visa pro-
porcionar condições atraentes para os municípios 
construírem e operarem centrais de valorização de 
biomassa para produzir eletricidade e calor a partir 
de biomassa florestal, à escala local. Essa iniciativa 
foi adotada no âmbito de uma reforma mais ampla 
do setor florestal, baseada em três áreas principais 
de intervenção: planeamento e gestão territorial 
da floresta, posse da propriedade e proteção da 
floresta nas áreas de prevenção e combate a incên-
dios. Projetos bem-sucedidos devem considerar 
a proximidade das zonas de risco de incêndio, a 
conexão com a rede, a proximidade de outros pro-
jetos usando biomassa e seus possíveis desenvol-
vimentos.

Mais recentemente, um novo decreto-lei [10] alte-
rou o anterior [9] em função da crescente impor-
tância do uso de biomassa para energia, que se 
tornou mais relevante no Plano Nacional Energia 
Clima (PNEC) 2030. Após solicitação de Portugal, a 
Comissão Europeia aprovou um programa de apoio 
a instalações de biomassa na proximidade de zonas 
florestais consideradas de alto risco de incêndio. A 
ideia é reduzir o risco de incêndio e maximizar o 
regime especial de [9] para descarbonizar as neces-
sidades térmicas, removendo a necessidade de 
produção dedicada à eletricidade. A necessidade 
de garantir o fornecimento de biomassa florestal, 
principalmente por meio de cadeias de abasteci-
mento locais nas áreas de alto risco, contribuirá 
assim para prevenir incêndios, preservar florestas e 
melhorar a sustentabilidade económica.

Efetivamente, como referido acima, de entre as 
diferentes fontes de energia renováveis, destaca-
-se a utilização de biomassa, nomeadamente a 
biomassa florestal energética e a biomassa flores-
tal residual, que podem ser definidas, respetiva-
mente, como o conjunto de produtos e de sobran-
tes provenientes da exploração florestal, podendo 
apresentar diversos aproveitamentos, em particu-
lar na produção de energia, e contribuindo assim 
para a redução de material combustível no solo. 
Esta redução contribui para a diminuição do risco 

Figura 2 – Biomassa proveniente de incêndios florestais  

Fonte: Wikimedia Commons [File:Forest fire aftermath.jpg]
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de incêndio, bem como para a criação de um mer-
cado que promova o aproveitamento deste mate-
rial e reduza os custos líquidos de limpeza e povo-
amentos florestais.

No que diz respeito à biomassa florestal residual 
nem toda tem viabilidade económica para ser 
aproveitada para produção de energia, seja pelas 
características da própria biomassa (baixa densi-
dade, elevado teor de humidade, por exemplo), 
seja pelas condições orográficas do território 
nacional, pelas limitações das acessibilidades, 
pelos elevados custos de extração e de transporte, 
ou ainda pela pequena dimensão da propriedade, 
maioritariamente privada e, consequentemente, 
de gestão fragmentada. Aponta-se, assim, para que 
esteja disponível para utilização apenas cerca de 
43 a 65% da biomassa florestal potencial [11, 12]. 
Também no que toca à biomassa residual resul-
tante da atividade agrícola e da indústria agroali-
mentar, a principal limitação para a utilização ener-
gética está relacionada não só com a diversidade 
de matérias-primas, mas também com a sazona-
lidade, as quantidades disponíveis, a localização 
geográfica, a densidade, entre outras.

A biomassa pode ser utilizada para a produção 
direta de calor e de energia elétrica ou ainda ser 
convertida em produtos de alto valor acrescen-

tado (bioprodutos e biomateriais) e noutras for-
mas de energia com diferentes usos finais (bio-
combustíveis). Os combustíveis gerados a partir de 
biomassa podem ser sólidos (estilha, briquetes e 
pellets), líquidos (etanol, metanol, éter dimetílico, 
biodiesel, óleo vegetal hidrotratado, entre outros) 
ou gasosos (hidrogénio, biometano).

Os transportes continuam a revelar-se um setor 
desafiante na descarbonização e na introdução 
de fontes de energia alternativas. Os biocombustí-
veis têm constituído a solução mais acessível e de 
fácil implementação para a introdução de fontes 
de energia renovável nos transportes. Com efeito, 
atendendo ao facto de estes poderem ser utiliza-
dos nos veículos que se encontram em circulação 
e usando os mesmos sistemas de distribuição, a 
estratégia nacional para a introdução no consumo 
de biocombustíveis tem passado sobretudo pela 
sua incorporação nos combustíveis rodoviários 
tradicionais, aproveitando as infraestruturas já 
existentes.

A produção de biocombustíveis deve ser, contudo, 
sustentável, não devendo o cultivo das suas maté-
rias-primas competir com a produção de alimen-
tos, conduzir a perda de biodiversidade e ser rea-
lizada em terrenos com elevado teor de carbono, 
que possa resultar na libertação para atmosfera de 
algum desse carbono armazenado no solo. Nesse 
sentido, a Diretiva de 2009 relativa à promoção de 
fontes de energia renovável [13], estabeleceu um 
conjunto de critérios de sustentabilidade que visam 
salvaguardar a proteção de terrenos ricos em biodi-
versidade e terrenos com elevado teor de carbono, 
bem como assegurar um nível mínimo de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa asso-
ciada à utilização desses biocombustíveis.

No entanto, os biocombustíveis convencionais, 
produzidos a partir de culturas alimentares para 
consumo humano ou animal, não são suficientes 
para fazer faces aos novos desafios em matéria de 
energia e clima.

Figura 3 – Maquinaria agrícola utilizadora de biocombus-
tível

Fonte: Wikimedia Commons [File:Sugarcane harvest Piracicaba 05 2009 5783.JPG]
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Com a crescente procura, a nível mundial, de maté-
rias-primas agrícolas para a produção de biocom-
bustíveis, surgiu a preocupação de que parte dessa 
procura viesse a ser satisfeita com uma utilização 
descontrolada de terrenos de aptidão agrícola, tra-
dicionalmente destinados à produção de bens ali-
mentares para consumo humano ou animal. A des-
locação da produção desses bens para superfícies 
com elevado teor de carbono, poderia conduzir de 
modo indireto a uma alteração do uso dos solos, 
suscetível de diminuir ou até mesmo anular o nível 
de redução das emissões de gases com efeito de 
estufa associadas à utilização dos biocombustíveis.

Embora ainda não seja possível quantificar com 
precisão a dimensão das emissões de gases com 
efeito de estufa associadas à alteração indireta do 
uso do solo, a Diretiva de 2015 [14] veio reconhe-
cer essa problemática e definir medidas que, por 
um lado, procuram limitar a utilização desses bio-
combustíveis e, por outro lado, visam promover a 
utilização de biocombustíveis avançados, produzi-
dos a partir de matérias-primas alternativas, na sua 
maioria matérias residuais, nas quais se incluem 
biomassas residuais florestais e agrícolas.

A reformulação contida na Diretiva relativa à promo-
ção da utilização de energia proveniente de fontes 
renováveis para o horizonte 2030 [15] vem dar con-
tinuidade a esta política de promoção da transição 
para os biocombustíveis avançados e de mitigação 
dos impactos associados à alteração do uso do solo, 
estabelecendo objetivos mínimos para consumo do 
contributo dos biocombustíveis avançados, líquidos 
e gasosos, que podem conduzir a um maior nível de 
redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Além disso, o aproveitamento da biomassa florestal 
ou da biomassa residual agrícola deve ter em conta 
princípios de uma gestão florestal sustentável e os 
impactos sobre a qualidade e o carbono dos solos.

Assim, a nova Diretiva relativa à promoção de fon-
tes de energia renovável vem alargar a aplicação 

do cumprimento dos critérios de sustentabilidade 
a um maior número de produtos, combustíveis 
sólidos, líquidos ou gasosos produzidos a partir de 
biomassa, e definir requisitos para a utilização não 
só de biomassa de origem agrícola, mas também 
de biomassa florestal.

A bioenergia pode encerrar assim diversas poten-
cialidades e mais-valias a nível ambiental e ener-
gético e com utilizações em diferentes setores de 
atividade. No entanto, é importante que o aprovei-
tamento da biomassa seja realizado de modo sus-
tentável, sem comprometer as mais-valias ambien-
tais associadas. A utilização da biomassa para 
fins energéticos tem tido e continuará a ter espe-
cial importância na política energética nacional, 
enquanto fonte de energia renovável, contribuindo 
para cumprimento de compromissos assumidos 
por Portugal em matéria de energia e clima, a nível 
europeu e internacional. O PNEC 2030 contempla 
um conjunto de medidas de ação que visam a pro-
moção dos biocombustíveis avançados e da bioe-
nergia, em geral.

O aparecimento de outras utilizações para além 
da bioenergia, nas chamadas biorrefinarias, lança 
também o debate sobre as vantagens do uso em 
cascata dos recursos provenientes da biomassa 
florestal, nomeadamente no que se refere a benefí-
cios sociais e ambientais importantes numa futura 
bioeconomia. A produção integrada de bioprodu-
tos, biocombustíveis e outras formas energéticas, 
ao aumentar o portfólio de produtos oferecidos 
pela unidade/instalação, pode afigurar-se como 
uma solução interessante para melhorar o apro-
veitamento da biomassa e a competitividade dos 
biocombustíveis avançados.

Nesse contexto, visando reforçar a aposta nacio-
nal na valorização de fontes de energias renová-
veis, em particular de biomassas residuais ou com 
baixo valor económico foi aprovado, em outubro 
de 2017, o Plano Nacional para a Promoção de 
Biorrefinarias [16].
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O aproveitamento quer de biomassas endógenas 
quer de materiais residuais não biológicos pode 
promover o surgimento de pequenas unidades 
industriais que produzam biocombustíveis avan-
çados, bem como combustíveis alternativos. 

Há ainda outros domínios por explorar como a pro-
dução de biometano e de hidrogénio, que poderão 
desempenhar um papel importante num futuro 
cenário energético sustentável, com maior pene-
tração de renováveis em vários setores (produção, 
armazenamento) [17].

Outros aspetos relacionados

As principais fontes de biomassa endógena para a 
produção de energia em Portugal são os resíduos 
florestais, resultantes das atividades silvícolas 
(desramações, desbastes, limpezas de matos, etc.), 
os resíduos agrícolas (ex. palhas de cereais) e os 
resíduos agroindustriais (ex. bagaço de azeitona, 
cascas de frutos secos). A instalação de povoamen-
tos de curta rotação tendo por base espécies de 
elevada produção biomássica (ex. eucalipto, sal-
gueiros ou choupo) ou de culturas energéticas (ex. 
cardo, miscanthus ou o capim-elefante), não sendo 
comum em Portugal, poderá ser uma solução viá-
vel, tendo em vista o fornecimento de elevadas 
quantidades de biomassa por unidade de área, a 

Figura 4 – Sistemas de rega consumidores de energia

Fonte: Wikimedia Commons [File:Wasser Reisfeld Indien.jpg]

um baixo custo. No entanto, outros fatores têm que 
ser considerados nesta equação, como a possível 
concorrência com a resposta a outras necessida-
des para fins alimentares ou mesmo industriais e 
os problemas relacionados com a introdução de 
espécies não autóctones. Devem também ser prio-
rizadas de acordo com o seu grau de resistência a 
fogos florestais, e ainda de acordo com as respeti-
vas emissões de gases com efeito de estufa (GEE) 
associadas à sua produção.

Uma outra nova iniciativa, de certo modo relacio-
nada com a energia e a agricultura, do ponto de 
vista do sequestro do carbono, está agora a ser con-
siderada e a dar os primeiros passos [18] [19] [20]. 
Numa primeira fase, pretende-se fazer uma reflexão 
e uma proposta inicial para um debate técnico e 
institucional que possa conduzir a uma nova abor-
dagem metodológica sobre o “conteúdo ecológico” 
de produtos que tenham na sua constituição mate-
riais naturais de origem orgânica e vida útil longa. 
Estamos, naturalmente, a falar em materiais/produ-
tos que têm a sua origem na agricultura ou na flo-
resta. Esta abordagem baseia-se na caracterização 
do teor de carbono dos componentes desses pro-
dutos que incorporam carbono “fotossintético” e a 
sua conversão em dióxido de carbono equivalente 
sequestrado. Este valor pode ser visível através de 
um sistema de rotulagem a ser concretizado. Assim, 
será possível ter uma indicação do desempenho 
ecológico dos produtos, permitindo ao consumidor 
final comparar diferentes opções. 

O uso de materiais fotossintéticos naturais ou seus 
derivados, como madeira, algodão, linho, cortiça, 
bambu e outros, está intimamente relacionado 
com o sequestro de dióxido de carbono (CO2), prin-
cipalmente se usado em produtos de longa dura-
ção. Portanto, o consumo de produtos que levam 
à sua exploração comercial sustentável contribui 
para o aumento da produção e uso desses mate-
riais “fotossintéticos” e, consequentemente, para 
mais CO2 sequestrado. Isso pode constituir uma 
contribuição interessante, desde que esses pro-
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dutos tenham vida útil longa, retendo carbono 
durante o uso e acrescentando a vantagem de 
serem considerados “carbono neutros” no final 
dessa vida útil. A implementação desta abordagem 
poderia contribuir para compras ambientalmente 
mais conscientes, uma economia mais sustentável 
e uma redução da emissão de GEE.

Considerações finais

Verifica-se que no setor agroalimentar é necessá-
ria mais agricultura de precisão (incluindo agricul-
tura biológica e de conservação), assim como um 
menor consumo de energia e de fertilizantes sinté-
ticos, aumentando-se a compostagem e diminuin-
do-se a produção de resíduos, com promoção da 
sua valorização.

No domínio florestal, uma florestação eficiente e ativa 
tem que ser realizada, ao mesmo tempo que uma 
valorização dos serviços de ecossistema e da biodi-
versidade, e associada à valorização dos produtos 
florestais e à otimização do uso da biomassa residual. 
Sendo a produção de biomassa o elo fundamental 
da relação inequívoca entre energia e agricultura, há 
que ter presente o problema associado à devastação 
da floresta nacional. A escala e a dimensão da des-
florestação associada a uma eventual expansão das 
culturas bioenergéticas vão depender das medidas 
de salvaguarda adotadas nas políticas governamen-
tais para a produção e o uso de bioenergia.

Será necessário quantificar adequadamente a bio-
massa com base em metodologias inovadoras, efi-
cazes e assentes em fontes de dados fiáveis, para 
obter um mapeamento das disponibilidades que 
se possa cruzar com o mapeamento das zonas de 
risco de incêndio, de forma a selecionar localiza-
ções representativas para implementação de pro-
jetos-piloto, numa primeira fase, localizações essas 
assentes também no empenho da liderança local.

A identificação das potencialidades do recurso por 
zona geográfica e de maior risco de incêndio irá pos-

sibilitar a exploração florestal e o aproveitamento da 
biomassa residual (florestal, agrícola, ou outra) para 
a produção de energia, sobretudo calor, através da 
implementação de pontos de consumo locais em 
zonas estratégicas, maximizando os impactos dire-
tos e indiretos ao nível do sistema de recolha, parti-
cularmente a diminuição dos custos de transporte e 
a criação de redes de armazenamento e recolha de 
proximidade, para além de contribuir para a criação 
de emprego e a valorização das zonas consideradas.

O setor energético não tem tutela nem competên-
cias em matéria de ordenamento territorial, nem 
superintende a questão dos fogos rurais. O seu 
papel é ajudar, dentro das suas possibilidades e de 
uma forma integrada com outros setores, na aná-
lise, conceção e avaliação de soluções para utilizar 
a carga combustível disponível nos espaços rurais, 
convertendo-a noutras formas de energia passíveis 
de serem utilizadas, tanto quanto possível, pró-
ximo dos locais de recolha da biomassa.

Para garantir uma boa gestão ativa do combustível 
no território é necessário o envolvimento e o com-
promisso dos privados, que são responsáveis pela 
gestão de mais de 90% do território rural, o que 
apenas se efetivará duma forma consistente com a 
obtenção do rendimento adequado na sua explo-
ração, isoladamente ou de forma associada. 

No que diz respeito às barreiras se, por um lado, 
Portugal é um dos países da UE com maior área 
florestal, por outro, os proprietários privados pos-
suem áreas de reduzidas dimensões e fragmenta-
das, impossibilitando economias de escala, o que 
leva a um desaproveitamento da disponibilidade 
de biomassa. De notar ainda que a logística de 
transporte da biomassa deverá ser otimizada. Um 
aspeto chave é o redesenho das cadeias de abaste-
cimento da biomassa florestal, nomeadamente os 
processos de recolha, pré-processamento e trans-
porte, com vista à redução dos custos logísticos e 
ao aumento da quantidade e diversidade de fontes 
de biomassa florestal efetivamente utilizadas.
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Na edição de 24 de junho da revista Time, o Secre-
tário-Geral da Nações Unidas, António Guterres, a 
propósito das alterações climáticas alertou para a 
situação de emergência climática, referindo que 
“esta é a batalha das nossas vidas”.

Com o designado Acordo de Paris no âmbito da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas para as 
Alterações Climáticas, há o reconhecimento explí-
cito de que apenas com o contributo de todos será 
possível ultrapassar o desafio das alterações cli-
máticas e travar o aquecimento global do planeta 
a apenas 2oC acima dos níveis pré-industriais. 

Dada a urgência climática, a Comissão Europeia 
(CE) e Portugal assumiram o compromisso de 
neutralidade carbónica em 2050. Este objetivo 
só poderá ser alcançado com uma mudança de 
paradigma no setor energético: segundo a Agên-

Transição energética e oportunidades para 
a redução da fatura energética no setor agrícola

ISABEL APOLINÁRIO

Diretora de Tarifas e Preços da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE)*

cia Europeia do Ambiente, em 2017 a energia foi 
responsável por 78% das emissões de gases com 
efeito de estufa (GEE) da União Europeia (UE).1 O 
setor agrícola, um dos mais afetados pelas altera-
ções climáticas, foi responsável por 10% das emis-
sões.

O êxito na transição para um sistema energé-
tico limpo depende da produção e utilização de 
energia, sendo a energia renovável e a eficiência 
energética duas das dimensões dessa transição 
energética. A Agência Internacional da Ener-
gia (IEA, na sigla inglesa) atribui-lhes um papel 
crucial, considerando que a maior contribuição 
para a descarbonização virá de medidas de efi-
ciência energética: “Energy efficiency contribu-
tes the largest share of total emissions reductions 
toward limiting temperature increase to 2oC in 
International Energy Agency (IEA) analysis, sur-

*       As opiniões e interpretações expressas no presente artigo ape-
nas vinculam a sua autora.

1       EEA (2018) Approximated estimates for greenhouse gas emis-
sions, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/
approximated-estimates-for-greenhouse-gas-emissions

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/approximated-estimates-for-greenhouse-gas-emissions
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/approximated-estimates-for-greenhouse-gas-emissions
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passing even the role of renewables and revealing 
the importance of demand-side interventions.” 2 
 (Figura 1).

gias renováveis no consumo de energia até 2030; 
(iii) estabelecer condições equitativas para os con-
sumidores.

O setor agrícola desempenha um papel impor-
tante nesta visão estratégica. Na Comunicação da 
CE que deu início à revisão da Política Agrícola 
Comum (PAC), em novembro de 2017, é referido o 
potencial de contribuição da PAC para a União da 
Energia, que se veria reforçado com a promoção da 
produção de energia limpa e eficiente, incluindo a 
mobilização de biomassa sustentável, no respeito 
da Estratégia da UE em matéria de economia cir-
cular.

Em dezembro de 2019, a CE reiterou o com-
promisso de enfrentar os desafios climáticos e 
ambientais, com a Comunicação que estabelece 
um Pacto Ecológico Europeu para a UE e os seus 
cidadãos4, também chamado Green Deal Europeu. 
O Pacto assume como visão uma economia euro-
peia competitiva, que, em 2050, tenha zero emis-
sões líquidas de GEE, apresentando um roteiro 
inicial das principais políticas e medidas necessá-
rias para pôr em prática este Pacto. É reafirmado 
o papel fundamental do setor agrícola na transi-
ção e da PAC como instrumento fundamental para 
apoiar os esforços no sentido de combater as alte-
rações climáticas.

Alinhado com a visão estratégica da UE, o Plano 
Nacional Energia Clima 2021-2030 (PNEC 2030) 
elege também a eficiência energética e as energias 
renováveis como uma prioridade para Portugal, 
estabelecendo metas mais ambiciosas do que as 
da UE para o horizonte 2030: 35% para a eficiência 
energética, 47% de incorporação de renováveis no 
consumo final bruto de energia e 80% de renová-
veis na produção de energia elétrica. 

Figura 1 – Medidas necessárias para alcançar a trajetória 
de 2 °C até 2040  

Nota: O Cenário das Novas Políticas (NPS – New Policies 
Scenario) é o principal cenário do WEO 2015 e inclui as Con-
tribuições Determinadas Nacionalmente (NDC) apresentadas 
até 1 de outubro de 2015

Fonte: Adaptado de IEA (2015b), World Energy Outlook 2015 (WEO 2015)

2       IEA (2016), Energy, Climate Change and Environment: 2016 In-
sights, OECD/IEA, Paris, https://www.iea.org/publications/free-
publications/publication/ECCE2016.pdf

“Segundo a análise da Agência Internacional de Energia (IEA/
AIE), é a eficiência energética que contribui com a maior parte 
da redução total de emissões para limitar o aumento de tem-
peratura a 2 °C, superando até o papel das energias renováveis 
e revelando a importância das intervenções realizadas do lado 
da procura.”

3      Comunicação da Comissão “Energias limpas para todos os eu-
ropeus”, COM(2016) 860 final, (https://eur-lex.europa.eu/legal-
-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016DC0860(01)).

4       Comunicação  da  Comissão “Pacto Ecológico Europeu”, COM 
(2019) 640 final, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN).

Na senda do Acordo de Paris, a CE concluiu em 
junho de 2019 o designado Pacote Energia Limpa 
proposto em 20163, no sentido de acelerar a tran-
sição para essa energia limpa. A visão estratégica 
adotada pela UE para a União da Energia prosse-
gue três objetivos principais: (i)  dar prioridade à 
eficiência energética, estabelecendo uma meta de 
32,5%  a atingir em 2030; (ii)  alcançar a liderança 
mundial em energias renováveis, estabelecendo 
uma meta vinculativa de pelo menos 32% de ener-

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ECCE2016.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ECCE2016.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016DC0860(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016DC0860(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
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O PNEC 2030 refere que, embora todos os setores 
de atividade contribuam na transição para uma 
sociedade descarbonizada, na próxima década é 
o setor da energia aquele que dará um maior con-
tributo. Ao setor agrícola é também solicitado um 
contributo para a neutralidade carbónica, através 
da redução da intensidade carbónica das práticas 
agrícolas e da promoção de uma gestão agroflo-
restal eficaz, contribuindo para aumentar a capa-
cidade de sumidouro natural.

A transição energética traz desafios, mas também 
oportunidades, que podem ser aproveitados por 
todos os setores económicos. A eficiência ener-
gética e as energias renováveis podem contribuir 
para a redução da fatura energética no setor agrí-
cola. 

Numa economia global cada vez mais competi-
tiva, a otimização dos custos de energia revela-se 
como crucial. A redução da fatura energética no 
setor agrícola pode e deve começar pela escolha 
do comercializador que apresente as melhores 
ofertas de mercado e pela gestão do consumo rea-
gindo aos sinais que lhe são dados pelos preços da 
energia elétrica.

Tarifas de energia elétrica e escolha 
de fornecedor

Genericamente, o preço de fornecimento de eletri-
cidade pago pelo consumidor final pode ser sepa-
rado em três parcelas: (1) acesso às redes, (2) ener-
gia e (3) impostos. O acesso às redes representa 
o montante relacionado com o acesso às infraes-
truturas que transportam a energia elétrica desde 
a produção até ao consumidor final. A parcela de 
energia está relacionada com os custos de produ-
ção e de comercialização da energia elétrica. Por 
fim, os impostos designam a tributação definida 
pelo governo.

Todos os consumidores pagam a tarifa de Acesso 
às Redes fixada pela Entidade Reguladora dos Ser-

viços Energéticos (ERSE), que resulta da soma das 
tarifas das atividades reguladas pela ERSE. 

Os consumidores do mercado regulado pagam 
para além da tarifa regulada de Acesso às Redes, a 
tarifa de Energia e a tarifa de Comercialização, refe-
rentes à parcela de energia fornecida pelo comer-
cializador de último recurso. 

Para os consumidores fornecidos por um comer-
cializador do mercado livre, a parcela da energia é 
negociada livremente com o comercializador. Para 
um consumidor de Média Tensão (MT), esta parcela 
representa cerca de 60% da sua fatura de energia 
elétrica. Atualmente, existem mais de 20 comerciali-
zadores no mercado livre, pelo que uma das formas 
de reduzir os custos de energia é avaliar as ofertas 
de mercado de diversos comercializadores e con-
tratar com aquele que apresenta a melhor oferta. 

Na Baixa Tensão Normal, onde estarão alguns dos 
consumidores do setor agrícola, existem atual-
mente no mercado mais de 350 tarifários. A ERSE 
disponibiliza um simulador de preços de energia 
(Figura 2), onde constam os tarifários dos diversos 
comercializadores, com o objetivo de auxiliar os 
consumidores no processo de escolha de fornece-
dor de eletricidade e gás natural.

5       https://simulador.precos.erse.pt/

Figura 2 – Simulador de preços de energia, ERSE5

https://simulador.precos.erse.pt/
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Os comercializadores têm apostado na disponibiliza-
ção de ofertas conjuntas de eletricidade e gás natural, 
podendo os consumidores beneficiar das condições 
de preços mais vantajosas normalmente associadas 
a estas ofertas. Existe algum dinamismo neste mer-
cado, pelo que o exercício de escolha do comercia-
lizador que pratique a oferta mais adequada a cada 
caso deve ser efetuado com regularidade.

As tarifas de energia elétrica são aplicadas em fun-
ção do nível de tensão em que o consumidor se 
encontra a ser fornecido e não em função do uso 
dado à energia. Um sistema tarifário eficiente não é 
compatível com tarifas dependentes do uso dado à 
energia elétrica. A aplicação de critérios subjetivos 
em função do utilizador, em detrimento de critérios 
económicos de eficiência na imputação dos custos 
das atividades reguladas, resulta em discriminação 
de preços entre consumidores, contrariando os 
princípios da regulação económica do setor. 

A redução da fatura de energia elétrica deve passar 
pela gestão do consumo, reagindo aos sinais dados 
pelos preços de energia elétrica. A Figura 3 eviden-
cia que para um consumidor de MT ou de Baixa Ten-
são Especial (BTE), onde estarão alguns dos con-
sumidores do setor agrícola, em termos médios, o 
custo predominante da sua fatura é o da variável de 
faturação energia ativa6, seguido pela potência em 
horas de ponta e pela potência contratada.

A energia ativa reflete essencialmente os custos 
de produção (componente de mercado), mas tam-
bém os custos de acesso às redes7. A energia ativa 

apresenta uma diferenciação tetrahorária, dado 
que ao longo de um dia existem até quatro preços 
para a energia ativa: ponta, cheias, vazio normal e 
super vazio, sendo os preços da energia em horas 
de ponta os mais elevados. A localização dos qua-
tro períodos horários depende do ciclo horário 
(semanal ou diário) podendo variar pelo tipo de 
dia da semana, diferenciando os dias úteis dos 
sábados e dos domingos, e em função da época do 
ano (inverno e verão).

As tarifas com diferenciação horária dão um sinal 
aos consumidores para transferirem os seus con-
sumos dos períodos em que a energia é mais cara 
(ponta) para os períodos em que esta é mais barata, 
sendo essa também outra forma de reduzir a fatura 
de energia. Para otimizar os custos de energia, a 
escolha do ciclo horário mais adequado também 
se afigura relevante, podendo os consumidores de 
MT optar entre o ciclo semanal e o ciclo semanal 
opcional e os consumidores de BTE entre o ciclo 
semanal e o ciclo diário.

A potência contratada, que corresponde à máxima 
potência tomada8 nos últimos 12 meses, permite 
recuperar os custos dos troços de rede próximos 
dos pontos de entrega. Estes custos representam 

6       Entende-se por energia ativa aquela que é efetivamente con-
sumida na produção de trabalho (medida em watt - W); a 
energia reativa é consumida pelos equipamentos de corrente 
alternada para alimentar os seus campos eletromagnéticos, 
não sendo responsável pela execução de trabalho (medida em 
volt-ampere reativo - VAr).

7      Os custos de energia recuperados através de acesso às redes 
são essencialmente os designados custos de interesse econó-
mico geral.

8       A potência tomada é o maior valor da potência ativa média, 
registado em qualquer período ininterrupto de 15 minutos, du-
rante o intervalo de tempo a que a fatura respeita.

Figura 3 – Peso de cada componente da fatura 
em MT e em BTE
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uma pequena parcela dos custos totais das redes 
(para um consumidor de MT, a potência contratada 
representa cerca de 4% da sua fatura).  

Uma forma de reduzir os custos com a potência 
contratada é proceder a investimentos com vista 
à utilização mais racional da energia elétrica, que 
reduzam a potência contratada com caráter per-
manente, podendo neste caso ser solicitada a 
redução desta potência. 

A potência em horas de ponta é a componente de 
potência com maior peso, uma vez que recupera 
os custos dos troços de rede mais centrais, que 
representam a grande parcela de custos de redes. 

Um consumidor, ao deslocar o seu consumo para 
horas fora de ponta, pode obter reduções significa-
tivas da sua fatura de energia (a potência em horas 
de ponta representa cerca de 8% da fatura em MT e 
14% em BTE). Esta redução de consumo beneficia 
também o sistema elétrico, porque evita a necessi-
dade de investimentos em redes.

O sistema tarifário português favorece as ativida-
des com uma forte componente sazonal, como é 
o caso do setor agrícola, devido a uma reduzida 
componente fixa. Em sistemas como o espanhol, 
em que não existe o conceito de potência em horas 
de ponta, o custo de investimento nas redes é 
totalmente recuperado na componente de potên-
cia contratada. Esse maior peso da componente 
fixa em Espanha conduziu à necessidade de intro-
duzirem sazonalidade no preço da potência con-
tratada. 

A transição energética no sentido da descarboni-
zação é uma transição tecnológica, mas também 
socioeconómica, com o Pacote Energia Limpa a 
dar um papel relevante aos consumidores de ener-
gia como atores desta transição. A estrutura tari-
fária em vigor favorece a flexibilidade do lado da 
procura, dando sinais claros para a deslocação de 
consumos para horas fora de ponta. 

A ERSE tem em curso um projeto-piloto para testar 
alterações às tarifas de Acesso às Redes no sentido 
de promover uma maior flexibilidade da procura, 
testando matérias como a diferenciação de preços 
dentro do período de ponta e a definição de novos 
períodos horários. Os resultados do projeto devem 
ser apresentados na discussão da revisão do Regu-
lamento Tarifário do setor elétrico que se perspe-
tiva para 2020.

Medidas de eficiência energética

A eficiência energética afigura-se como crucial para 
a descarbonização da sociedade, sendo referida 
como uma prioridade no Pacote Energia Limpa e 
no PNEC 2030. Pode afirmar-se que a única energia 
verdadeiramente limpa é aquela que não se con-
some.

A legislação nacional atribui à ERSE responsabi-
lidades concretas na definição de mecanismos 
que promovam a eficiência energética. A primeira 
forma de promover a eficiência no consumo de 
energia elétrica é através da definição de tarifas 
que reflitam todos os custos do setor elétrico e 
promovam a eficiência na alocação de recursos, 
dando os sinais económicos adequados a uma 
utilização eficiente das infraestruturas do setor elé-
trico e recursos associados. Todavia, a existência 
de barreiras ou falhas de mercado, que dificultam 
ou impedem a tomada de decisões eficientes pelos 
agentes económicos, justificam a implementação 
de outros mecanismos que visem a promoção de 
eficiência no consumo de energia. 

Assim, a ERSE criou um programa de apoio e incen-
tivo à implementação de medidas de eficiência 
energética no setor elétrico, designado por PPEC – 
Plano de Promoção de Eficiência no Consumo de 
energia elétrica9.

9       Regras definidas na Diretiva n.º 5/2013, de 22 de março.
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O PPEC está em implementação desde 2007 e tem 
como objetivo a promoção de medidas que visam 
melhorar a eficiência no consumo de energia elé-
trica, através de ações empreendidas por promo-
tores (comercializadores, associações de consu-
midores, associações empresariais, agências de 
energia e universidades, entre outros), destinadas 
aos consumidores. As ações resultam de medidas 
específicas propostas pelos promotores, sendo a 
seleção das medidas realizada em conjunto pela 
ERSE e pela Direção-Geral de Energia e Geologia, 
pela avaliação das propostas em concurso, con-
siderando os critérios e procedimentos de avalia-
ção, previamente estabelecidos. 

Antes do lançamento do PPEC, a ERSE promoveu 
consultas públicas para discussão das regras e 
dos critérios de avaliação das medidas candida-
tas. O conhecimento prévio dos critérios de ava-
liação por parte dos promotores é fundamental, 
num concurso que é extramente competitivo: na 
edição do PPEC  20172018, 79 promotores propu-
seram 224 medidas a financiamento, no valor total 
de 62 milhões de euros, o que representou cerca 
do triplo da dotação orçamental (foram aprovadas 
75 medidas).

As medidas de eficiência no consumo de energia 
elétrica financiadas pelo PPEC podem ser do tipo 
tangível, que contemplam a instalação de equi-
pamentos eficientes, ou do tipo intangível, que 
visam disponibilizar aos consumidores informa-
ção relevante sobre a eficiência no consumo de 
energia elétrica.

O financiamento destinado às medidas tangíveis é 
repartido por três segmentos de mercado (indús-
tria e agricultura, comércio e serviços, e residen-
cial), garantindo que são abrangidos consumido-
res de todos os setores. Na última edição do PPEC, 
cuja implementação terminou em dezembro de 
2019, foi aprovado o financiamento de 7 milhões 
de euros para medidas do segmento da indústria 
e agricultura. A ERSE está num processo de revi-

são das regras do PPEC, que pretende concluir em 
2020 para lançar nova edição do concurso. 

De entre as medidas tangíveis que têm sido finan-
ciadas pelo PPEC para o setor da indústria e agri-
cultura, destacam-se:

•  Variadores eletrónicos de velocidade (VEV) 
para otimização do funcionamento de equi-
pamentos de força motriz – os VEV permi-
tem adaptar a velocidade de funcionamento 
de um motor elétrico à sua carga efetiva no 
momento, variando de acordo com a neces-
sidade, evitando assim os desperdícios carac-
terísticos de um regime de constante fun-
cionamento (por exemplo, em sistemas de 
bombagem na rega).

•  Motores de Alto Rendimento – substituição de 
motores elétricos de classe de eficiência redu-
zida por outros de classe de rendimento mais 
eficiente, com vista à redução dos consumos 
de eletricidade em força motriz.

•  Iluminação eficiente LED.

•  Sistemas de gestão de consumo – sistemas 
que fornecem informação detalhada sobre 
os consumos, permitindo detetar consumos 
anómalos ou evitáveis, dispondo estes siste-
mas de controlo da ponta. 

•  Instalação de baterias de condensadores – 
equipamentos para compensação do fator de 
potência das instalações elétricas, com vista 
à redução das perdas por efeito de Joule das 
referidas instalações e evitando consumos de 
energia reativa.

Uma das barreiras à instalação de equipamentos 
eficientes é a falta de financiamento e o período 
de retorno alargado dos investimentos. O PPEC 
visa precisamente colmatar estas barreiras, com-
participando até 80% do custo dos equipamentos. 
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O setor agrícola pode não só beneficiar de medi-
das implementadas pelos diversos promotores, 
mas também candidatar-se através de associa-
ções empresariais do setor, que podem imple-
mentar medidas de eficiência energética nos seus 
associados.

Para além das medidas tangíveis, têm existido 
também medidas intangíveis dirigidas a este seg-
mento de consumidores, designadamente medi-
das de sensibilização para o tema da eficiência 
energética e auditorias energéticas. 

As medidas de sensibilização são fundamentais, 
pois permitem criar e desenvolver conhecimento 
para este setor específico no domínio da eficiência 
energética, capacitando-o para a implementação 
de medidas de redução do consumo de energia. 
As auditorias energéticas direcionadas permitem 
caracterizar os consumos num setor específico e 
identificar oportunidades de investimento para a 
modernização de equipamentos e sistemas que 
conduzam a uma maior eficiência no uso da ener-
gia e a uma redução dos respetivos custos.

Autoconsumo com recurso a energias 
renováveis

A redução dos custos de instalação de unidades 
de produção renovável, sobretudo do tipo solar 
fotovoltaico, veio viabilizar a produção de energia 
elétrica de origem renovável para consumo pró-
prio. O regime jurídico do autoconsumo foi recen-
temente revisto pelo Decreto-Lei n.º  162/2019, 
de 25 de outubro, que introduziu alterações ao 
regime de autoconsumo individual criado pelo 
Decreto-Lei n.º 153/2014, de 20 de outubro, assim 
como a modalidade de autoconsumo coletivo e as 
comunidades de energia renovável.

O autoconsumo é uma oportunidade para diver-
sos setores económicos, que podem aproveitar a 
possibilidade de produção de energia elétrica de 
origem renovável para consumo próprio, dimi-

nuindo a dependência energética e reduzindo os 
custos com energia. A nova modalidade de auto-
consumo coletivo consiste na possibilidade de 
produzir energia elétrica para várias instalações 
de utilização na proximidade da unidade de pro-
dução. Esta é também uma oportunidade para o 
setor agrícola, podendo várias explorações agríco-
las associar-se para realizar o investimento numa 
unidade de produção de energia elétrica, parti-
lhando essa energia.

A redução dos custos da tecnologia renovável 
(solar) e a melhoria da sua eficiência podem ser 
determinantes para aumentar a penetração das 
renováveis no setor agrícola. As explorações agrí-
colas têm particularidades que lhes conferem 
potencial para o aproveitamento das energias 
renováveis, pois têm consumos sazonais, por 
vezes em sistemas isolados e com muito espaço 
disponível. Os projetos de autoconsumo, com 
recurso a energias renováveis, seriam uma forma 
de reduzir os custos de energia devidos aos picos 
de consumo em horas de ponta.

O setor agrícola tem um papel relevante no âmbito 
da economia circular, dispondo de resíduos bio-
lógicos com potencial para aproveitamento ener-
gético. A biomassa de origem florestal e agrícola 
é um importante recurso endógeno, que pode ser 
valorizado energeticamente, quer para a produção 
de energia elétrica, quer para a produção de gases 
descarbonizados (biogás).

Tendo em conta o exposto ao longo deste artigo, 
importa criar e desenvolver conhecimento no 
setor agrícola no domínio da energia, criando 
condições para a redução dos respetivos custos e 
contribuindo para o aumento da competitividade 
deste setor que apresenta um peso importante 
na economia portuguesa. A transição energética 
no setor da energia é também uma oportunidade 
para o setor agrícola, aproveitando a aposta numa 
economia circular, na eficiência energética e nas 
energias renováveis.
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O Decreto-Lei n.º 162/20191, de 25 de Outubro, 
sobre o regime jurídico aplicável ao autoconsumo 
de energia renovável

MARGARIDA RAMIRES2

pbbr, Sociedade de Advogados, RL

Foi com prazer que aceitei o convite para escre-
ver para a “Cultivar” sobre o Decreto-Lei n.º (DL) 
162/2019, de 25 de outubro, que consagra o regime 
do autoconsumo a partir de fontes de energia 
renovável e das comunidades de energia renovável 
e que entrou em vigor no passado dia 1 de janeiro.

Como adiante explicarei, este diploma deve mere-
cer a atenção de todos os intervenientes do setor, 
por permitir a redução de custos significativos na 
fatura de eletricidade.

Não vos pretendendo cansar com questões jurídi-
cas sempre um pouco maçudas, tentarei referir as 
linhas gerais do diploma, esperando que me per-
doem qualquer tique de linguagem mais jurídica, 
que tentarei evitar.

Claro que, como consumidores de energia, aquilo 
que nos atrai, desde logo, quanto à oportunidade 
ora consagrada, é a redução da fatura de energia.

No entanto, nos nossos dias, as questões ambien-
tais são também uma preocupação de cada um, 
mais que não seja quando olhamos para os nossos 
filhos e netos que, esperemos, possam usufruir do 
nosso planeta, tal como nos foi e é permitido.

As alterações climáticas já são uma evidência e é 
fundamental comprometermo-nos no processo de 
mudança de comportamento e mentalidade.

Ora, a produção e o consumo de eletricidade a par-
tir de fontes de energia renovável, permitirá tam-
bém contribuir para que sejam atingidas as metas 
definidas no âmbito no Plano Nacional de Energia-
-Clima (PNEC) para o horizonte 2021-2030, nomea-
damente o de alcançar uma quota de 47% de ener-
gia proveniente de fontes renováveis no consumo 
final bruto em 2030.

De igual modo, permite igualmente a participação 
ativa do consumidor na transição energética, pas-
sando de simples consumidor a também produtor de 
energia.

Mas o que vem este diploma permitir exatamente?

1       https://data.dre.pt/eli/dec-lei/162/2019/10/25/p/dre
2      margarida.ramires@pbbr.pt

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/162/2019/10/25/p/dre
mailto:margarida.ramires%40pbbr.pt?subject=
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Até agora, apenas era permitido o autoconsumo 
individual, o que significava que a uma unidade de 
produção, apenas podia corresponder um ponto 
de consumo. Com o novo diploma, a uma ou mais 
unidades de produção (UPAC), poderá correspon-
der um ou mais pontos de consumo. 

Mas mais: o diploma vem permitir que, além da 
produção e consumo, os autoconsumidores tam-
bém partilhem, armazenem e vendam a energia 
excedente. Assim, desde que os consumidores se 
encontrem numa relação de vizinhança próxima, 
ou seja, numa relação de proximidade física, podem 
organizar-se coletivamente e estabelecer entre si, 
uma Comunidade de Energia ou Autoconsumo 
Coletivo. Temos, pois, como destinatários deste 
diploma, para além dos consumidores individuais, 
consumidores cujas infraestruturas se localizem 
numa relação de proximidade, por exemplo, unida-
des agrícolas vizinhas de outras unidades agrícolas 
ou não. Efetivamente, na agricultura, como adiante 
referirei, faz todo o sentido o autoconsumo indivi-
dual, coletivo, ou em comunidades de energia, que 
em muito contribuirá para a diminuição da despesa 
energética e, consequentemente, do custo do pro-
duto final. Como é evidente, quanto mais entidades 
participarem no autoconsumo, mais se dilui o preço 
de aquisição da infraestrutura.

O DL 162/2019, de 25 de outubro, fala em Autocon-
sumo Coletivo e em Comunidades de Energia. Nos 
termos do citado diploma, a diferença entre estas 
duas figuras diz respeito à forma de organização: 
no Autoconsumo Coletivo, os autoconsumidores 
organizam-se, estipulando os direitos e obrigações 
num regulamento interno, ao passo que, na Comu-
nidade de Energia, a organização dos autoconsu-
midores passa pela constituição de uma entidade 
jurídica por qualquer forma permitida por lei, por 
exemplo, uma cooperativa, ou sociedade, parti-
cipada pelos autoconsumidores e onde também 
podem participar outras entidades envolvidas no 
autoconsumo, que será responsável pela imple-
mentação e gestão desse autoconsumo.

No Autoconsumo Coletivo, é também obrigatória 
a existência de um técnico responsável pela ins-
talação e de uma entidade gestora do autocon-
sumo, encarregue da prática de atos de gestão 
operacional da atividade corrente, incluindo a 
gestão da rede interna quando exista, a articula-
ção com o Portal da Direção-Geral de Energia e 
Geologia (DGEG) onde se fará o registo das UPAC, 
a ligação com a Rede Elétrica de Serviço Público 
(RESP) e a articulação com os respetivos opera-
dores, nomeadamente em matéria de partilha da 
produção e respetivos coeficientes, d do relacio-
namento comercial a adotar para os excedentes, 
etc. Por certo, entidades similares existirão tam-
bém nas Comunidades de Energia, ou na estru-
tura da própria Comunidade, ou sendo por ela 
contratados.

Poderá dizer-se que o Autoconsumo Coletivo se 
aplicará mais aos condomínios e realidades simi-
lares e as Comunidades de Energia a autoconsumi-
dores empresariais, municipais e similares.

Como é evidente, o procedimento administrativo 
para a legalização destas infraestruturas varia em 
função da potência instalada, sendo que as insta-
lações com potência instalada igual ou inferior a 
350 W estão isentas de controlo prévio. A partir dos 
350 W, a lei distingue:

1.  Potência instalada igual ou inferior a 30 kW — 
Sujeição a comunicação prévia;

2.  Potência instalada superior a 30 kW e igual ou 
inferior a 1 MW — Sujeição a registo prévio e 
certificado de exploração, com a necessidade 
de pronúncia do operador da rede, quando se 
preveja a possibilidade de injeção na RESP;

3.  Potência instalada superior a 1 MW — Licença 
de Produção e Licença de Exploração, com 
necessidade de prévia atribuição de capa-
cidade de reserva pelo operador de rede, 
quando se preveja a possibilidade de injeção 
na RESP> 1 MW.
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Destaca-se um outro ponto de extrema importân-
cia e que se prende com o pagamento de tarifas: 
apenas há lugar ao pagamento de tarifas no caso 
de a UPAC estar ligada à rede, sendo igual ao valor 
da tarifa de consumo paga pelos consumidores de 
eletricidade, deduzida:

•  das tarifas de uso das redes dos níveis de ten-
são a montante do nível de tensão de ligação 
da UPAC, quando exista injeção de energia a 
partir da rede pública a montante do nível de 
tensão de ligação da UPAC e

•  de parte das tarifas de uso das redes dos níveis 
de tensão a montante do nível de tensão de 
ligação da UPAC, no montante a definir pela 
ERSE, quando exista inversão dos fluxos de 
energia na rede pública para montante do 
nível de tensão de ligação à UPAC.

Quanto aos Custos de Interesse Económico Geral 
(CIEG), prevê-se a possibilidade da sua dedução 
parcial ou total, devendo ser tidos em conta os 
benefícios para o sistema da produção em regime 
de autoconsumo, bem como a inexistência de 
encargos desproporcionais para a sustentabili-
dade financeira a longo prazo do sistema elétrico 
nacional.

Tendo Portugal condições climatéricas que lhe per-
mitem beneficiar de sol durante grande parte do 
ano, é evidente que, no que se refere à produção 

de energia solar, faz todo o sentido a implementa-
ção do autoconsumo. Isto sem prejuízo de outras 
formas de produção de energia renovável, também 
com condições propícias em Portugal, nomeada-
mente eólica e de biomassa, entre outras. Na agri-
cultura, os elevados custos associados a diversas 
atividades, tais como rega, bombagem de água, 
máquinas de ordenha mecânica, manutenção de 
temperaturas, secagem de determinados produ-
tos, fabrico de produtos alimentares, vinho, azeite, 
etc., justificam a implementação do autoconsumo.

Acresce que, por um lado, a possibilidade de usar 
esta energia não só para as atividades agrícolas, 
mas também para os consumos habitacionais 
agregados à unidade agrícola e, por outro lado, a 
possibilidade de vários produtores se organizarem 
de modo a partilharem o custo da infraestrutura, 
do seu funcionamento e da energia produzida, por 
certo não poderá deixar de ser aproveitada por 
aqueles que se dedicam à agricultura.

Para já, durante o ano de 2020, poderão ser ins-
talados todos os tipos de UPAC em autoconsumo 
individual e, em Autoconsumo Coletivo ou Comu-
nidades de Energia, os projetos que:

•  disponham de contadores inteligentes;

•  estejam no mesmo nível de tensão.

Resta aproveitar esta oportunidade e poupar 
enquanto participa na transição energética!
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Nota introdutória

No seguimento da par-
ticipação da Federação 
Nacional de Regantes 
de Portugal (FENAREG) na edição N.º 5 da 
CULTIVAR – Cadernos de Análise Prospetiva1, pro-
movida pelo GPP, foi novamente lançado o desafio 
à nossa Federação para colaborar na edição N.º 18, 
dedicada ao tema Energia na Agricultura. Solicita-
va-se agora que abordássemos a nossa experiência 
no que respeita a questões hídricas e energéticas no 
regadio e aos principais resultados alcançados nos 
projetos em que estamos envolvidos, assim como 
os principais desafios enfrentados neste âmbito.

A FENAREG tem dado continuidade a uma forte 
e intransigente defesa dos seus objetivos esta-
tutários, que são o apoio às áreas regadas e aos 
agricultores de regadio. Para além desta questão 
fundamental, a atividade tem sido centrada em 

Avaliação de eficiências hídrica e energética 
no regadio

JOSÉ NÚNCIO, CARINA ARRANJA e DIANA CORDEIRO

Federação Nacional de Regantes de Portugal (FENAREG)

três grandes temas prioritários: ÁGUA – ENERGIA 
– INVESTIMENTO, apostando cada vez mais numa 
política nacional de investimento no regadio, defen-
dendo um maior armazenamento de água, maior 
sustentabilidade hídrica e energética e criando 
maior visibilidade pública do regadio, sendo esta 
cada vez mais difícil na atualidade. Neste sentido, a 
FENAREG tem participado em projetos, e garantido 
a sua promoção, projetos esses que abordam estes 
grandes temas, nomeadamente o projeto AGIR – 
Avaliação da Eficiência do Uso da Água e da Energia 
em Aproveitamentos Hidroagrícolas, que pretende 
dar resposta a esta temática. 

A questão energética e a sua relação com 
o regadio 

A eficiência do binómio água e energia é uma priori-
dade do Programa Nacional de Regadios 2018-2023, 
sendo uma componente fundamental para a gestão 
dos Aproveitamentos Hidroagrícolas, sistemas que 
envolvem a captação, o transporte, a distribuição e 
a utilização de elevados volumes de água. 

A evolução para um padrão de utilização mais efi-
ciente da água no regadio tem sido feita em parte 

1       http://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publi-
cacoes/CULTIVAR_5/, p.62

http://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_5/
http://www.gpp.pt/images/GPP/O_que_disponibilizamos/Publicacoes/CULTIVAR_5/
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através da criação de sistemas em pressão, nos quais 
o consumo de energia pode ser bastante significativo. 

De acordo com os dados2, reduzir para menos 
de metade o uso de água fez aumentar exponen-
cialmente o consumo de energia. O consumo de 
energia no regadio entre 1960 e 2014 aumentou de 
200 kWh/ha para 1500 kWh/ha.

Este aumento, bem evidente no gráfico da Figura 1, 
acompanha o percurso inverso que o setor tem 
efetuado em relação ao consumo unitário de água. 

expansão das próprias áreas dominadas, mui-
tas vezes localizadas a cotas bastante mais ele-
vadas do que as dos pontos de adução; 

•  ao nível das obras mais recentes (de que o 
EFMA – Empreendimento de Fins Múltiplos do 
Alqueva é um exemplo muito claro), a delimi-
tação das áreas dominadas deixou de se fazer 
com base na diferença de cotas, sendo antes 
definidas pelo potencial de irrigação dos solos 
existente; também aqui, em diversas situa-
ções, a opção por distribuir a água em pressão 
em condutas enterradas foi prevalecente; 

•  ao nível da parcela, a adoção de sistemas de 
rega mais eficientes do ponto de vista do uso 
da água levou à instalação preferencial de 
equipamentos de rega por aspersão ou de 
rega localizada (por substituição da rega por 
alagamento), que exigem alimentação com 
água pressurizada. 

Em resumo, um acréscimo muito significativo das 
áreas regadas com recurso a água distribuída (a 
montante da parcela ou na própria parcela) em 
pressão levou a uma escalada muito significativa 
em termos de consumo de energia elétrica. 

A relação água-energia, e os problemas e desa-
fios que ela encerra, estão bem representados na 
Figura 2, extraída do documento relativo à imple-
mentação do Programa Nacional para o Uso Eficiente 
da Água (PNUEA) para o período até 2020 (APA).

Sobre a questão energética, é necessário ter em 
consideração não apenas a “quantidade de ener-
gia”, mas de igual forma a fatura da energia que é 
suportada pelos regantes.

A rega, em Portugal, é uma prática tecnológica 
marcadamente sazonal, o que significa que, em 
ano normal e para a generalidade das culturas, 
os agricultores regam essencialmente durante os 
meses de abril a setembro (i.e., 6 meses no ano), 
sendo esse também o período em que é consu-

Figura 1 – Evolução da utilização unitária de água e de 
energia por hectare

2       DGADR, Estratégia para o Regadio Público 2014 e Associações de 
Regantes, Relatórios de Atividade

Esta evolução, em sentido oposto, é facilmente 
explicada pelo acréscimo de energia que foi neces-
sário incorporar nos sistemas de rega, de modo a 
conferir-lhes níveis acrescidos de eficiência no uso 
da água. Para isso contribuíram decisivamente os 
seguintes fatores: 

•  ao nível dos sistemas de captação, armaze-
namento e distribuição coletivos (essencial-
mente os Aproveitamentos Hidroagrícolas 
públicos), pelas obras de modernização de que 
têm sido alvo alguns dos mais antigos, subs-
tituindo-se o transporte de água gravítica em 
canal aberto, pela distribuição sob pressão em 
condutas enterradas; em alguns destes casos, 
a modernização levou, simultaneamente, à 
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mida a quase totalidade da energia numa explora-
ção agrícola (cerca de 90%).

Em Portugal, a maioria dos Aproveitamentos 
Hidroagrícolas está em plena exploração há mais 
de 50 anos, carecendo de reabilitação e moderni-
zação para sustentabilidade destas infraestruturas. 
Adicionalmente a esta situação, verifica-se a inexis-
tência de ferramentas para diagnóstico e apoio na 
tomada de decisão sobre investimentos que inte-
grem as dimensões de:

• Eficiência hídrica e energética e suas relações;

• Sustentabilidade económica e infraestrutural;

• Qualidade do serviço.

Assim, é fundamental a criação de um sistema para 
avaliação da eficiência hídrica e energética, base-
ado em indicadores de desempenho, para apoio 
na gestão dos Aproveitamentos Hidroagrícolas e 
na definição de políticas públicas. 

Na temática do equilíbrio do uso da água e da ener-
gia, a FENAREG está envolvida num conjunto de ini-
ciativas, quer a nível nacional, quer internacional.

Figura 2 – Relação água-energia

Extraído de: Àgua e energia – Conexões para uma nova sustentabilidade (Vera Gregório e Margarida MArtins, 2011

O projeto AGIR

Neste âmbito, destaca-se o projeto AGIR - Avalia-
ção da Eficiência do Uso da Água e da Energia em 
Aproveitamentos Hidroagrícolas, que pretende res-
ponder a esta temática. 

O projeto AGIR é composto por 12 parceiros, onde 
estão abrangidas entidades de Investigação e 
Desenvolvimento (I&D), entidades gestoras de 
Aproveitamentos Hidroagrícolas e agricultores, 
sendo financiado pelo programa Grupos Opera-
cionais - Operação - 1.0.1 do PDR2020. Iniciou em 
2017 e tem uma duração de 3 anos. 

O principal objetivo é criar um sistema de avalia-
ção de desempenho uniformizado que permita 
avaliar a eficiência do uso da água e da energia 
nas redes primária e secundária (i.e., de transporte 
e distribuição) e identificar medidas de melhoria 
nos Aproveitamentos Hidroagrícolas. Este sistema, 
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constituído por um conjunto de métricas especí-
ficas, irá permitir melhorar a eficiência de uso da 
água e da energia e apoiar a tomada de decisão 
planeada e sustentada das Entidades Gestoras – as 
Associações de Regantes. 

Para atingir este objetivo, o projeto contempla as 
seguintes ações principais: 

•  Caracterização geral dos Aproveitamentos 
Hidroagrícolas em termos de perdas de água 
e de energia;

•  Desenvolvimento e teste de metodologias para 
cálculo dos balanços hídrico e energético e de 
métricas de avaliação de desempenho especí-
ficos para os Aproveitamentos Hidroagrícolas;

•  Elaboração da aplicação computacional para cál-
culo dos balanços hídrico e energético e do res-
petivo sistema de indicadores de desempenho;

•  Estimativa global da eficiência hídrica e ener-
gética dos Aproveitamentos Hidroagrícolas 
portugueses;

•  Estabelecimento de soluções para melhoria da 
eficiência hídrica e energética em subsetores 
dos Aproveitamentos Hidroagrícolas que par-
ticipam no projeto;

•  Integração também do perfil de consumo dos 
agricultores, permitindo estimar o impacto 
que as alterações na eficiência dos sistemas, 
primários e secundários, possam apresentar 
em termos de investimentos nas explorações 
agrícolas, ao nível da rede terciária;

•  Elaboração de guias técnicos com recomen-
dações para implementação da metodologia 
desenvolvida.

Este projeto contempla 3 casos-piloto, de dimen-
são, complexidade e disponibilidade de informação 
variadas, que dão suporte ao objetivo do projeto 
AGIR, nomeadamente um sistema predominante-
mente em superfície livre, misto e em pressão. 

Além dos Aproveitamentos Hidroagrícolas, os agri-
cultores são uma peça fundamental nesta avalia-
ção, uma vez que são os utilizadores finais – rede 
terciária – da água transportada e distribuída 
nas redes primárias e secundárias dos Aproveita-
mentos Hidroagrícolas e que terão um contributo 
essencial na definição de padrões de consumo.

A qualidade do serviço disponibilizado na rede pri-
mária e secundária dos Aproveitamentos será assim 
avaliada, podendo ser recomendado aos agriculto-
res qual o dimensionamento ótimo dos seus siste-
mas de rega, na rede terciária, por forma a beneficia-
rem das condições ótimas que lhes são oferecidas 
por esses Aproveitamentos Hidroagrícolas.

As atividades do projeto AGIR encontram-se esta-
belecidas em três fases (Figura 3):

•  A Fase 1 (F1) inclui a caracterização prelimi-
nar e o estabelecimento da metodologia para 
a avaliação da eficiência do uso da água e da 
energia, nas redes primárias e secundárias dos 
Aproveitamentos Hidroagrícolas e a sua ade-
quação ao perfil da rede terciária. Esta fase 
decorreu durante o 1.º ano do projeto.

•  A Fase 2 (F2) corresponde à implementação, 
validação e consolidação da metodologia 
desenvolvida na fase anterior. Esta fase encon-
tra-se a decorrer durante o 2.º ano do projeto. 

•  A Fase 3 (F3) contempla a produção de guias 
técnicos, ações de demonstração e a dissemi-
nação dos resultados.

O projeto AGIR baseia-se no know-how adquirido 
nas entidades gestoras de abastecimento urbano de 
água durante o desenvolvimento dos Planos de Ges-
tão de Perdas de Água e de Energia, através do pro-
jeto colaborativo iPerdas - Iniciativa Nacional para a 
Gestão Eficiente de Perdas, liderado pelo LNEC. 

A metodologia adotada neste projeto para a reali-
zação do balanço hídrico e cálculo de indicadores 
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res do sistema, os recursos humanos e os volumes 
faturados.

O projeto refere-se ao perfil do sistema, como o 
sistema de transporte e distribuição de água, que 
compreende a rede de canais e de condutas desde 
as tomadas de água em albufeiras, linhas de água 
ou aquíferos, até à tomada de rega. 

Para diagnóstico das principais ineficiências e defi-
nição de métricas do sistema de avaliação, desen-
volveu-se neste projeto uma abordagem para cál-
culo do balanço hídrico e energético.

de desempenho de perdas de água teve em conta 
os princípios e recomendações da International 
Water Association e da ERSAR – Entidade Regula-
dora dos Serviços de Águas e Resíduos (Alegre et 
al., 2000; Alegre et al., 2004; Alegre et al., 2005). 

Alinhado com os objetivos das entidades gestoras 
dos Aproveitamentos Hidroagrícolas, o sistema 
de avaliação é constituído pelo perfil da entidade 
gestora e do sistema de transporte e distribuição, 
e por um conjunto de critérios, métricas e valores 
de referência aplicáveis a estes sistemas, que 
permitirá o diagnóstico e o apoio na tomada de 
decisão para melhoria da efi-
ciência no uso da água e da 
energia nos Aproveitamen-
tos. 

A entidade gestora é carac-
terizada por meio de um 
conjunto de aspetos que a 
definem de forma sumária e 
unívoca. Para além da identi-
ficação, inclui-se informação 
sobre a sua natureza, o perí-
odo de vigência do contrato 
de concessão, os utilizado-

Figura 3 – Atividades do projeto AGIR

Tabela 1 – Componentes para cálculo do balanço hídrico
L#M+$#)=)>)N(;B(/+/6+0)B#3#)-A$-8$()*()M#$#/&()12*3%-()

^%!/2%6=8.4$%!9/2=+7+)./2%!4$!Q.=.):$!YZ4/+*$!+)4+*.7!U62!.!M56.!);$!O.86/.4.!@+D2D,!*$)%67$%!

Água 
entrada no 

sistema
(*)

Consumo
autorizado

Consumo 
autorizado faturado

… medido
Água faturada

… não medido

Consumo 
autorizado não 

faturado

… medido

Água não 
faturada

… não medido (*)

Perdas de água

Perdas por 
evaporação

… em canal (*)

… em reservatórios (*)

Perdas aparentes
Usos não autorizados

Erros de medição

Perdas reais

Fugas em condutas

Repassos em canais (*)

Repassos em reservatórios

Descargas em canais (*)

Descargas em reservatórios



76 cadernos de análise e prospetiva CULTIVAR     N.º 18     DEZEMBRO 2019

roturas e descargas em canais) no sistema, proce-
deu-se à realização de ensaios de estanquidade.

Estes ensaios foram efetuados através da medição 
do volume de água perdido em vários troços de 
canal e em conduta e realizados nos Aproveitamen-
tos Hidroagrícolas dos casos-piloto, no final da cam-
panha de rega de 2018, na 2.ª fase do projeto.

Para a realização dos ensaios, os canais e condutas 
foram colocados em carga durante um período de 
tempo definido, durante o qual foi medida a varia-
ção do nível de água no seu interior. 

Também com o objetivo de avaliar as perdas de 
água por repassos em canal, foram realizados 
ensaios através da medição da humidade no solo, 
tendo sido iniciados no caso-piloto com sistema 
predominantemente em canal, na 2.ª fase do pro-
jeto, antes do início da campanha de rega e pro-
longando-se com medições semanais durante o 
período de rega, com o canal em carga.

Nesta fase do projeto, os dados de humidade reco-
lhidos no solo encontram-se em análise. Estes 
dados poderão permitir inferir sobre a existên-
cia de repassos, tendo em consideração todos os 
parâmetros físicos e meteorológicos à data, e com-
plementar os ensaios de estanquidade. 

Para avaliação das perdas aparentes de água, 
foram realizados ensaios para verificação das 
medições em hidrómetros colocados nas tomadas 

Figura 4 – Ensaios para avaliação de perdas reais

Os resultados preliminares do balanço hídrico indi-
cam que a água não faturada (i.e., consumos auto-
rizados não faturados, perdas por evaporação, per-
das aparentes, perdas reais) é muito variável entre 
os três tipos de Aproveitamento Hidroagrícola.

As perdas reais representam a maior proporção 
da água não faturada nos três tipos de Aproveita-

mentos Hidroagrícolas (em canal, em pressão ou 
misto), sendo as perdas por descargas uma das 
componentes mais relevantes nos Aproveitamen-
tos exclusivamente em canal. No caso dos Aprovei-
tamentos exclusivamente em pressão, para além 
das perdas reais, as perdas aparentes, devidas a 
erros de medição, são bastante relevantes em ter-
mos de água não faturada. As perdas por evapora-
ção nos sistemas em canal e misto são muito redu-
zidas face às restantes componentes de perdas.

Estes resultados sugerem a importância de inves-
tir na reabilitação das infraestruturas existentes, 
para além de evidenciarem a necessidade de um 
melhor controlo operacional das perdas físicas.

Evidenciam também a necessidade de conhecer 
melhor os erros de medição e de melhorar os pro-
cedimentos de recolha de dados (e.g., descargas 
ao longo dos Aproveitamentos Hidroagrícolas, 
intervenções de manutenção e de reparação).

Tendo em conta esta necessidade de avaliar as per-
das reais (fugas e roturas em condutas e repassos, 
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de água para rega dos Aproveitamentos Hidroagrí-
colas dos casos-piloto.

Estes ensaios permitem avaliar erros de medição 
que ocorrem no sistema e estruturar medidas ade-
quadas consoante a sua magnitude.

A análise preliminar dos resultados, numa amos-
tragem de 25 contadores, mostra que a maioria 
dos hidrantes são antigos, com degradação do seu 

Figura 6 – Ensaios para avaliação de perdas aparentes

Figura 5 – Ensaios para avaliação de perdas reais por repassos em canal

Zona 1       Espaçamento entre sondas (15 m)  

Zona 2 (Nascente)      Espaçamento entre sondas (8 m) 

Zona 3       Espaçamento entre sondas (15 ) 

desempenho, o que leva a que os erros de medição 
obtidos sejam significativos. Para redução destes 
erros, a seleção do tipo de contador deve ser ade-
quada ao tipo de cultura, de modo a que o caudal 
não seja bastante superior nem inferior ao caudal 
de referência com o qual se procedeu a aferição 
por comparação.

Numa fase posterior, os ensaios serão realizados 
em laboratório com controlo metrológico e hidráu-
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lico, garantindo assim controlo sobre as variáveis, 
adensando a informação recolhida sobre cada 
equipamento.

Uma vez obtido o balanço hídrico, os volumes esti-
mados são utilizados para calcular as componen-
tes do balanço energético. 

Os resultados preliminares do balanço energé-
tico permitiram quantificar, para além da ener-
gia mínima necessária para assegurar o consumo 
autorizado, as ineficiências associadas às instala-
ções elevatórias, a energia dissipada devida a per-
das de água, dissipada na rede e a energia recupe-
rada.

No sistema em canal, a energia mínima tem um 
peso significativamente inferior na energia forne-
cida, relativamente ao sistema misto e em pressão. 
Destaca-se neste sistema o impacto positivo que 
a recuperação de energia tem no aproveitamento 
deste excesso de energia.

Decorrente da relação entre o balanço hídrico e o 
balanço energético, o peso da energia dissipada 
devida a perdas de água nestes sistemas é também 
bastante significativo. Assim, medidas para gestão 

de perdas de água poderão ter um impacto direto 
muito significativo na energia que é fornecida ao 
sistema.

Relativamente às ineficiências das instalações ele-
vatórias, componente tradicionalmente avaliada, 
os resultados globais indicam valores de eficiência 

bons ou aceitáveis. Verifica-se 
também que é possível quan-
tificar outras origens de inefi-
ciência relevantes, além dos 
equipamentos de bombagem.

A existência de um sistema de 
avaliação para apoio à ges-
tão de perdas de água e de 
ineficiências energéticas em 
Aproveitamentos Hidroagrí-
colas possibilita um diagnós-
tico sistémico e sistemático e 
uma tomada de decisão mais 
fundamentada, atendendo 
ao seu impacto em múlti-
plas dimensões, como seja a 
económica, infraestrutural, 

ambiental e de qualidade do serviço.

Para além de permitir avaliar globalmente um sis-
tema e de identificar setores prioritários de inter-
venção, permite avaliar o impacto da implemen-
tação de medidas de melhoria ao longo do tempo 
num dado Aproveitamento Hidroagrícola e a com-
paração entre diferentes Aproveitamentos.

O sistema de avaliação é composto por quatro obje-
tivos principais, que contemplam a sustentabilidade 
da prestação do serviço, a promoção do uso eficiente 
de energia, a garantia da sustentabilidade ambiental 
e a adequação do serviço prestado aos regantes.

Orientado por objetivos da entidade gestora para 
um uso mais eficiente da água e da energia, o sis-
tema de avaliação é composto por critérios, métri-
cas de desempenho e valores de referência.

Tabela 2 – Componentes para cálculo do balanço energético

Energia 
fornecida 

ao sistema

Energia 
associada a 

consumo 
autorizado

Energia entregue 
aos consumidores

Energia mínima

Energia supérflua (*)

Energia dissipada 
associada a 

consumo

... nas condutas, canais, válvulas e comportas (*)

... nas bombas

... nas turbinas

Energia recuperada
... associada a consumo

Energia 
associada a 

perdas de 
<%0'

... associada a perdas

Energia dissipada 
associada a perdas

... nos pontos onde ocorrem perdas (*)

... nas condutas, canais, válvulas e comportas (*)

... nas bombas

... nas turbinas
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Para apoio ao cálculo sistemático dos balanços hídrico 
e energético e ao sistema de avaliação de desempe-
nho dos Aproveitamentos Hidroagrícolas está a ser 
desenvolvida uma aplicação computacional.

Estão atualmente a decorrer trabalhos de desen-
volvimento e aplicação aos três casos de estudo do 
sistema de avaliação no uso da água e da energia 
em Aproveitamentos Hidroagrícolas. Este sistema 
de avaliação está a possibilitar o diagnóstico glo-
bal de cada sistema de abastecimento de água e 
apresenta potencial para ser replicado noutros 
Aproveitamentos.

Nesta fase, têm sido realizados vários ensaios para 
estimativa de componentes de perdas de água e 
para consolidar o cálculo do balanço hídrico.

Na 3.ª e última fase do projeto, pretende-se pro-
ceder ao diagnóstico setorial para identificar sub-

sistemas prioritários de intervenção; alargar a 
aplicação computacional ao cálculo do balanço 
energético e produzir guias que constituam linhas 
orientadoras para utilização do sistema de avalia-
ção proposto.

O projeto tem demonstrado a grande importân-
cia de investir na reabilitação das infraestruturas 
existentes, na manutenção dos equipamentos de 
medição, no reforço da capacidade de armazena-
mento, nomeadamente através de reservatórios 
intercalares, além da necessidade de melhorar 
o controlo operacional da rede para uma gestão 
mais eficiente no binómio água e energia.

É fundamental a adoção por parte das explora-
ções agrícolas de tecnologias que promovam 
o uso mais eficiente dos recursos, com especial 
ênfase no aumento dos níveis de eficiência do uso 
da água e da energia, assim como a adoção de 

3.1 Eficiência no uso da água           AH18 – Ineficiência na utilização dos recursos hídricos (%)

4.1 Acessibilidade do serviço   AH19 – Capacidade própria de fornecimento de água (-)
AH20 – Acessibilidade económica (%)

4.2 Qualidade do serviço
AH21 – Falhas no serviço [nº/(1000 tomadas de rega. ano)] 
AH22 – Área beneficiada com serviço a pedido (%)

1. Sustentabilidade   
da prestação do 
serviço

2. Sustentabilidade 
energética

3. Sustentabilidade 
no uso dos recursos 
hídricos

4. Adequação do 
serviço prestado aos 
regantes

1.1 Sustentabilidade 
económico-financeira

1.2 Sustentabilidade 
infraestrutural

1.3 Sustentabilidade 
operacional e de manutenção

2.1 Eficiência no consumo de 
energia

MÉTRICAS
AH01 – Cobertura de gastos totais (%)
AH02 – Adesão ao serviço na área beneficiada (%)
AH03 – Adesão total (%)
AH04 – Água não faturada (%)
AH05 – Índice de valor da rede (-)
AH06 – Índice de valor das instalações elevatórias (-)
AH07 – Avarias na rede [nº/(100km.ano)]
AH08 – Reabilitação da rede (%/ano)
AH09 – Perdas de água por repassos em canais (l/(m2.dia)
AH10 – Perdas de água por fugas em condutas (m3/(km.dia))
AH11 – Perdas de água totais por comprimento de rede [m3/(km.dia)] 
AH12 – Perdas de água em descargas (%)
AH13 – Avarias em órgãos de controlo, limpeza e medição [nº/(100km.ano)] 
AH14 – Avarias em instalações elevatórias (nº/(instalação.ano))
AH15 – Modernização da rede (%)
AH16 – Eficiência energética das instalações elevatórias (%) 
AH17 – Índice de energia fornecida (-)

OBJETIVOS CRITÉRIOS MÉTRICAS 

Tabela 3 – Matriz do sistema de avaliação (estrutura preliminar na 2.ª fase do projeto)
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medidas que promovam, junto das entidades ges-
toras da água, o aumento dos níveis de eficiência 
na gestão da água e na utilização de energia.

A energia enquanto fator de modernização e o 
desafio do aumento da eficiência energética, e 
consequente redução do respetivo custo, são 
umas das principais necessidades do setor do 
regadio. Por outro lado, o aumento dos níveis de 
consumo de energia por metro cúbico de água 
distribuída, associado à modernização dos siste-
mas de rega, é um dos pontos fracos mais rele-
vantes deste setor.

De forma a promover as melhores práticas de rega 
nas explorações agrícolas, há que implementar 
soluções que induzam o aumento da eficiência 
energética e a redução dos custos com energia 
no âmbito da exploração das infraestruturas de 
rega, tanto ao nível dos sistemas de captação, 
armazenamento e distribuição públicos, como 
das captações privadas e “dentro” das parcelas a 

regar. Deverão igualmente ser adotados regimes 
especiais de apoio, que fomentem a instalação, 
por parte das entidades gestoras dos Aproveita-
mentos Hidroagrícolas, de infraestruturas de pro-
dução de energia a partir de fontes renováveis 
(hídrica, fotovoltaica, eólica e outras), e também 
nas explorações agrícolas, para sustentabilidade 
energética do regadio. 

Os resultados do projeto AGIR contribuirão para 
a sustentabilidade dos sistemas hidroagrícolas e, 
consequentemente, das explorações agrícolas. 
Mais de 50 entidades gestoras de água e 200  000 
hectares de regadio podem vir a beneficiar desta 
nova matriz de avaliação. 

Perante todos estes resultados que o projeto AGIR 
tem demonstrado, é evidente a necessidade de 
garantir a sua continuidade, de forma a ser possível 
aprofundar o projeto em todas as suas vertentes, 
assim como formar e capacitar as restantes Asso-
ciações para aplicação do modelo internamente. 
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A Elaia

O projeto Elaia foi criado em 2007, 
através da parceria entre a Nutrin-
veste e a Atitlan, com o objetivo de 
plantar mais de 10  000 hectares de 
olival e produzir azeites de excelente 
qualidade. Atualmente, gere 15  000 
hectares, onde instalou 12  000 hec-
tares de modernos olivais de regadio 
em 80 herdades e 4 lagares de última 
geração (ver Caixa).

Energia solar e a rega de um moderno olival: 
um desafio possíveL

ISABEL RIBEIRO 

Desenvolvimento de Negócio da Elaia1

1      www.elaia.pt

Figura 1 – As nossas herdades

Figura 3 – Olival moderno de regadio

Figura 2 – Os nossos lagares

Figura 4 – Lagar do Marmelo

http://www.elaia.pt
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A Elaia procura sempre aliar a produtividade e a ino-
vação à sustentabilidade. Todo o processo produtivo 
segue os mais altos padrões de qualidade e controlo, 
desde o campo até aos lagares, garantindo uma ras-
treabilidade total da produção, suportada pelas mais 
avançadas tecnologias do setor. Adicionalmente, 
as suas herdades e os seus lagares são geridos com 
grande respeito pelo meio que os rodeia, fazendo uso 
duradouro e responsável dos recursos naturais, com 
grande foco no solo, na água e na biodiversidade.

Neste sentido, todo o olival da Elaia é regado com 
eficientes sistemas de rega gota-a-gota desenhados 
e instalados de acordo com as características do local 
e geridos numa plataforma única, graças à qual se 

Figura 5 – Olival em sebe com sistema de rega gota-a-gota

monitoriza, em tempo real, a distribuição de água 
e nutrientes, naquilo que podemos designar como 
“Smart Irrigation” (“rega inteligente”).

A entrega desta água e nutrientes requer energia, 
tanto na captação da água como na sua colocação 
sob pressão, para se conseguir uma entrega con-
trolada. De modo a otimizar o uso, os sistemas de 
rega são desenhados considerando uma setori-
zação da herdade que é organizada em turnos de 
rega, segundo as necessidades de água e pressão. 
Também a gestão da rega privilegia regas em horas 
de baixo consumo e baixa evapotranspiração.

O Projeto Maslowaten

O Maslowaten – Market uptake of an innovative 
irrigation solution based on low water-energy con-
sumption2 – é um projeto europeu financiado pelo 
Horizonte 2020. Tem como objetivo o desenvolvi-
mento e a introdução no mercado de sistemas de 
bombeamento de água de rega alimentados por 
painéis fotovoltaicos em grande escala. O consór-
cio Maslowaten é composto por três universidades, 

Os lagares da Elaia são dotados de linhas de extração modernas e de sensores que permitem uma monitorização 
contínua do processo, para que os azeites conservem inalteradas todas as propriedades da azeitona.

Ano após ano, estão em contínuo processo de melhoria, testando e implementando sistemas que nos permitem 
monitorizar ou melhorar o processo de extração de azeite sempre na procura de azeites de altíssima qualidade.

Destaca-se o icónico Lagar do Marmelo, em Ferreira do Alentejo, desenhado pelo arquiteto português Ricardo Bak 
Gordon e construído em 2010. Este edifício com um desenho moderno e um extraordinário layout, que hoje consti-
tui uma referência no setor, representa a modernidade perfeitamente integrada com o território à sua volta.

Durante a campanha, a cada dia mais de 1 400 toneladas de azeitona dão origem a azeites de altíssima quali-
dade neste lagar, fazendo-se uma valorização otimizada de todos os seus subprodutos: as águas de processo 
são devolvidas ao meio natural; os bagaços são valorizados para óleo de bagaço e biomassa e o caroço é utili-
zado nas caldeiras do próprio lagar, como uma fonte de energia renovável.

Lagares de azeite de última geração

2      https://cordis.europa.eu/project/rcn/196803/factsheet/en

https://cordis.europa.eu/project/rcn/196803/factsheet/en
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sete empresas e três instituições de irrigação de 
cinco países diferentes. Pretende promover uma 
nova solução tecnológica que permita uma pou-
pança de 30% de água comparativamente aos sis-
temas tradicionais, a utilização de 100% de energia 
vinda de fontes renováveis e poupanças entre 50% 
a 75% nos custos de irrigação, garantindo a sua fia-
bilidade e durabilidade durante 25 anos. Tudo isto 
é obtido através da gestão de bombagem fotovol-
taica de alta potência integrada com sistemas de 
irrigação de baixo consumo de água e da utilização 
de tecnologias de informação e comunicação e de 
automatismos de técnicas de irrigação de precisão.

Um dos problemas que mais pode afetar a durabili-
dade dos sistemas fotovoltaicos reside nas quedas 
de potência provocadas pela passagem de nuvens. 
Essas quedas afetam não só a parte hidráulica, ao 
produzirem súbitas variações de pressão, mas tam-
bém a parte elétrica dos sistemas, ao produzirem 
sobretensões. O Maslowaten desenvolveu e paten-
teou uma série de algoritmos para os variadores 
de frequência que permitem atenuar as quedas de 
potência e assim garantir a fiabilidade e a durabili-
dade dos sistemas.

Em 2013, a Universidade Politécnica de Madrid 
desenvolveu soluções para sistemas de bombe-
amento alimentados por painéis fotovoltaicos de 
grande potência que conseguem mitigar a variabi-
lidade inerente à produção eléctrica com energia 
solar provocada pela passagem de nuvens. Assim, 
é possível garantir que os sistemas de bombagem 
são alimentados com uma potência constante, o 
que é essencial para garantir que a água é bombe-
ada com a pressão necessária para assegurar uma 
distribuição uniforme pelo terreno.

Estes sistemas foram primeiro testados com 
sucesso numa Associação de Regantes em Espa-
nha. Os resultados mostraram grande fiabilidade 
técnica e capacidade de colmatar as necessidades 
de irrigação da Associação apenas com energia 
solar (graças a sistemas de rastreamento solar), 

reduzindo drasticamente os custos energéticos 
(- 60% em relação à rede convencional).

O projeto começou em setembro de 2015 e teve 
três fases principais:

•  Instalação de sistemas de demonstração à 
escala real;

•  Recolha de dados;

•  Apresentação e divulgação dos resultados. 

A implementação de cinco sistemas de demonstra-
ção à escala real, previstos no projeto, foi essencial 
para a divulgação destes princípios e tecnologia, 
quer a agricultores, quer a empresas de rega, e 
mesmo a instituições e organismos oficiais.

A implementação do sistema na Elaia

A Elaia integrou o projeto para demonstrar a fia-
bilidade técnica e a viabilidade económica deste 
sistema na perspetiva do utilizador. Neste sentido, 
adaptou dois dos sistemas de rega existentes, um 
alimentado com geradores a gasóleo, em Alter do 
Chão, e outro alimentado a electricidade da rede, 
em Marrocos, para sistemas híbridos utilizando os 
painéis fotovoltaicos.

Considerando que, por um lado, a energia associada 
à rega tem um peso importante na conta de cultura 
do olival e que, por outro lado, a origem dessa ener-
gia está em fontes não renováveis, achámos interes-
sante estudar uma alternativa para reduzir a pegada 
em termos de carbono. Conseguir melhorar a conta 
de cultura a nível económico e, ao mesmo tempo, 
melhorar a nossa eficiência a nível ambiental, foram 
dois estímulos importantes para aderir ao projeto 
Maslowaten. Não obstante, à data de arranque do 
projeto, queríamos também entender se os siste-
mas híbridos seriam capazes de manter estáveis o 
caudal e a pressão da água, mesmo quando preci-
sávamos de regar 14 ou mais horas por dia. Na ver-
dade, queríamos melhorar a eficiência, sem com-
prometer a qualidade da rega do olival.
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Em Alter do Chão, o sistema foi instalado na Her-
dade de São Barnabé e Vale Canelas para regar uma 
área de 198 hectares de olival em sebe, plantado 
em 2008. O olival é regado com um sistema de rega 
gota-a-gota a uma pressão e caudal constantes. Está 
dividido em 30 setores de rega, agrupados conforme 
as características do solo, que regam em 7 turnos 
diferentes com caudais entre os 220-240 m3/h.

O sistema de bombagem original era composto por 
duas bombas centrífugas de 45 kW alimentadas por 
um gerador a gasóleo de 250 kVA. Este sistema inclui 
uma bomba secundária para a fertirrigação e é con-
trolado por um programa de automatismo de rega.

O sistema híbrido fotovoltaico foi instalado em 
2017. O objetivo era o de aproveitar ao máximo o 
fornecimento fotovoltaico, permitindo bombear 
quase 11 horas com o fotovoltaico e as restantes 3 
horas com o gerador a gasóleo.

Os painéis solares foram instalados numa área de 
0,2 hectares, estão montados em sete eixos rotati-
vos e produzem uma potência total de 140 kW.

Na casa de rega, foi instalada uma bomba adi-
cional. Uma das bombas é alimentada exclusiva-
mente pelo sistema fotovoltaico, outra é alimen-
tada exclusivamente pelo gerador a gasóleo e a 

terceira pode ser alimentada tanto pelo gerador 
como pelo sistema fotovoltaico. Assim, é possível 
dispor de três modos de funcionamento:

•  Modo “fotovoltaico apenas”: funciona a maior 
parte do dia, com duas bombas alimentadas 
exclusivamente pelo gerador fotovoltaico.

•  Modo “hibrido fotovoltaico-diesel”: funciona 
ao amanhecer e/ou entardecer, assim como 
quando passam nuvens. Uma bomba alimen-
ta-se com a potência fotovoltaica disponível e 
a outra com o grupo a gasóleo, até se alcançar 
a pressão de bombeamento necessária.

•  Modo “diesel apenas”: utiliza-se apenas nas 3 
horas noturnas, quando não é possível bom-
bear com o sistema fotovoltaico, ou em dias 
muito nublados. Neste caso, duas bombas são 
alimentadas pelo gerador a gasóleo.

Resultados

Da análise comparativa do consumo de gasóleo 
no período antes e depois da adoção do sistema 
híbrido, observámos uma poupança do esforço 
energético, expresso em litros de gasóleo por 
metro cúbico de água bombeada, para ter em 
conta a variabilidade da dotação de rega de um 
ano para o outro. Inicialmente, o consumo anual 
de gasóleo era 0,12 L/m3. Com a adoção do sistema 
híbrido, o consumo reduziu para 0,08 L/m3, o que 
se traduz numa poupança de 32% de combustível.

Recentemente, a adoção deste sistema foi avaliada 
em termos ambientais, tendo sido estimada uma 
poupança de emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) considerável (19,701 kg CO2e, o que equivale a 
retirar 4 000 automóveis durante 1 ano das estradas).

Concluímos assim que não só é possível, a nível ope-
racional e tecnológico, regar um moderno olival com 
sistemas híbridos solares, mas que essa opção, ao 
incluir uma fonte de energia renovável, acaba por 
representar uma melhoria do desempenho ambien-
tal, com relevante redução de emissões de GEE.

Figura 6 – Painéis solares na herdade de São Barnabé e 
Vale Canelas, em Alter do Chão
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O Grupo Atlantic está presente em Portugal desde 
o ano de 2001, estando as suas instalações situ-
adas na localidade do Malavado, concelho de 
Odemira. Este Grupo tem vindo, desde o início, a 
adotar uma estratégia com enfoque na inovação, 
na qualidade e na excelência dos seus produtos, 
assim como na promoção da eficiência energé-
tica, tendo em vista o crescimento sustentado da 
sua atividade. Esta estratégia tem permitido ao 
Grupo alcançar importantes vantagens competi-
tivas e, desta forma, posicionar-se como um dos 
principais players no mercado europeu.

A produção é realizada em estufas de vidro que 
ocupam uma área de 18,8 hectares e visa a satisfa-
ção de nichos específicos do mercado, mediante a 
produção de variedades exclusivas, como é o caso 
de um mini-pimento cor de laranja, doce e alta-
mente nutritivo (possui três vezes mais vitamina C 
do que a laranja), e novas variedades de mini-to-
mate. Os produtos são comercializados em diver-
sos países da Europa. 

O Grupo atua continuamente ao nível dos impac-
tos ambientais e sociais resultantes da sua ativi-
dade. Com efeito, os processos estão incessante-
mente a ser ajustados de forma a usar tecnologia 
que está em permanente evolução para conseguir 
a máxima eficiência produtiva, elevada eficiência 
energética e uma utilização eficiente do espaço. 
Assegura-se assim a compatibilidade de todos os 
processos com as normas ambientais e de higiene 
e segurança no trabalho.

Aproveitamento energético

O Grupo Atlantic faz a chamada agricultura de 
precisão. A produção é integralmente realizada 
em hidroponia e utilizando a proteção integrada. 
Em termos energéticos, é utilizada uma central 

A importância da Eficiência Energética Global na 
produção hortícola

LUÍS MALPIQUE, FERRY ENTHOVEN e PAUL DOLLEMAN

Atlantic Growers

Figura 1 – Variedade laranja de pimento
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de tri-geração, isto é, uma central que, através da 
combustão de gás natural, produz:

1)  corrente elétrica, que é injetada na rede 
pública; 

2)  energia calorífica, dissipada pelo motor e 
usada para aquecer água a 90ºC, que é utili-
zada para manter a temperatura ótima dentro 
da estufa em qualquer momento do dia; 

3)  gases de escape, nomeadamente CO2, utili-
zado para manter constantes, durante o dia, 
os níveis desse gás, essencial para o processo 
de fotossíntese na eco-estufa e que será con-
sumido na totalidade pelas plantas. 

Esta central de tri-geração tem uma eficiência de 
cerca de 98%, uma vez que aproveita praticamente 
toda a energia disponível no gás natural, sob a 
forma de energia elétrica e energia calorífica, para 
além de aproveitar e valorizar o CO2 resultante da 
combustão do gás natural. Em contraponto, uma 
central de cogeração tradicional tem uma eficiên-
cia de aproximadamente 60%. 

Eficiência Energética Global

Podemos dizer que o “clima” é considerado o fator 
global mais importante na produção agrícola, pois 
fatores como a temperatura, a humidade, a luz 

solar e o dióxido de carbono intervêm nas funções 
vitais das plantas. Tendo em conta esse facto, o 
Grupo Atlantic tem um programa de controlo de 
clima que é parametrizado por forma a contro-
lar ou “dar ordens” para promover as alterações 
necessárias dentro da eco-estufa e no sistema de 
rega. Isto permite ter, em cada ponto da eco-estufa 
e para cada variedade em produção, as condições 
ideais de temperatura, luz, dióxido de carbono, 
humidade do ar e quantidade de água e nutrientes 
disponíveis para cada variedade. 

Referem-se alguns exemplos concretos que ilus-
tram a importância da Eficiência Energética Global 
na produção hortícola do Grupo:

•  Sistema de rega gota a gota: o sistema é com-
posto por vários sensores e equipamentos, 
ligados ao programa de clima, que permi-
tem aferir a quantidade de água e nutrientes 
necessária a cada planta, em cada momento. 
Este sistema é fechado, o que significa que 
não existem desperdícios, quer de água quer 
de nutrientes. Tudo é aproveitado no ciclo 
produtivo. A solução (água mais nutrientes) 
para cada variedade é preparada em cada 
momento de rega de forma automática e de 
acordo com instruções do programa de clima. 
O programa de clima está, por sua vez, para-
metrizado para “tomar” decisões com base 
em informações, de diversos parâmetros, que 
recebe continuamente de cada linha da estufa.

•  Temperatura na eco-estufa: a temperatura 
dentro da estufa é automaticamente contro-
lada pelo mesmo programa. Efetivamente, o 
programa de clima gere uma série de equipa-
mentos e/ou fontes de energia, em contínuo, 
podendo utilizar esses mesmos equipamen-
tos e/ou fontes energéticas para aumentar 
ou diminuir a temperatura em cada zona da 
estufa, de acordo com as necessidades de cada 
variedade em produção. A fonte principal de 
aquecimento é água quente proveniente do 
sistema de tri-geração já mencionado.

Figura 2 – Variedade de mini-tomate
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•  Dióxido de carbono: uma vez que, durante o 
dia, as plantas estão a realizar o processo de 
fotossíntese, existindo consumo contínuo de 
CO2, o programa de clima mantém um nível 
constante desse gás na eco-estufa, através 
da injeção das quantidades necessárias, que 
são provenientes do sistema de tri-geração já 
mencionado.

•  Luz: A luz é um fator de produção essencial na 
fotossíntese. O programa de clima controla 
o nível de luz dentro da eco-estufa, tendo 
diversos mecanismos à sua disposição para 
aumentar ou diminuir a quantidade de luz em 
cada zona. Por exemplo, no inverno, quando o 
número diário de horas de luz é menor, o pro-
grama de clima tem à sua disposição um autó-
mato que lava diversas zonas da parte supe-
rior da estufa para que o vidro fique sem pó 
e possa permitir a entrada do máximo de luz 
possível. No verão, a eventual luz a mais pode 
ser controlada pelo programa de clima, que 
ordena a abertura de telas de sombreamento 
ou dá ordens ao autómato para caiar a parte 
superior da eco-estufa. 

•  Ângulo de incidência da luz: todo o vidro utili-
zado na eco-estufa foi desenvolvido para pro-
porcionar as melhores condições às plantas 
em termos de incidência de luz. De facto, o 
vidro utilizado tem características de transmis-
sibilidade de luz idênticas à de um vidro nor-
mal, no entanto, faz a refração de toda a luz, o 
que produz uma distribuição mais homogénea 
da radiação por toda a eco-estufa, diminuindo 
as zonas de sombra provocadas pelas folhas 

das plantas, e reduzindo a intensidade de luz 
incidente no topo das plantas.

Figura 3 – Eco-estufa com sistema Variable Rate 
Technology (VRT)

Toda a eco-estufa e seus equipamentos traba-
lham com “Variable Rate Technology” (VRT), o que 
permite que todos os fatores de produção pos-
sam ser controlados, especificamente para cada 
variedade em produção. Desta forma, consegue-
-se uma Eficiência Energética Global extraordiná-
ria, que, conjugada com as melhores técnicas de 
cultivo, origina produções por hectare 4 a 5 vezes 
superiores em relação às formas de cultivo tradi-
cionais. 

Concluindo, podemos dizer que uma infraestru-
tura produtiva deste tipo é altamente eficiente em 
termos energéticos globais, o que conduz a uma 
maior produção em menos espaço, a uma maior 
qualidade dos produtos, à possibilidade de cultivar 
variedades mais exigentes e a uma quase ausência 
de impactes ambientais. 
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Introdução

O setor agroflorestal e das pescas, à semelhança 
dos restantes setores económicos, evoluiu num 
processo de mecanização e modernização que 
promoveu um aumento do consumo energético. 
Contudo, face à dispersão territorial e à distância 
das redes de distribuição energética entretanto 
desenvolvidas, foram-se encontrando soluções que 
nos levam a poder considerar que a agricultura tem 
hoje uma dupla ligação com a energia, por um lado, 
como utilizadora e, por outro lado, como fornece-
dora. Este duplo papel tem vindo a ser reforçado 
pelos desenvolvimentos tecnológicos recentes.

Conceptualmente, num sistema integrado de pro-
dução alimentar e energia (IFES, na sigla inglesa 
de Integrated food-energy systems), podem existir 
vários fluxos como os exemplificados na Figura 1 
que representa os circuitos passíveis de existirem 
atualmente com os diferentes tipos de fontes de 
energia disponibilizados pela ciência.

Acresce que o setor agrícola consome principal-
mente energia elétrica e gasóleo e que as princi-

pais atividades com potencial de geração de ener-
gia envolvem, sobretudo, a produção de estrumes 
e a produção de biomassa. Estas, conjuntamente 
com sistemas de produção de outras energias 
renováveis como sejam as energias solar, eólica e 
hídrica, e o biogás, constituem os IFES que, à luz da 
ciência atual, se podem desenvolver ao nível das 
explorações agrícolas.

Os IFES produzem e usam energia renovável nas 
explorações e, bem projetados, podem melhorar 
a viabilidade económica destas, maximizando o 
uso sustentável dos fluxos de nutrientes e energia, 
e criando oportunidades económicas por meio da 
venda externa de eletricidade e da conversão de 
materiais de origem agrícola e pecuária em pro-
dutos comercializáveis. No entanto, a constituição 
de IFES é desafiadora, porque os benefícios alcan-
çados podem não conseguir superar os grandes 
investimentos e custos de capital humano asso-
ciados à implementação de novas tecnologias e 
ao desenvolvimento de novos produtos e, além 
disso, aqueles que fazem essa opção enfrentam 

Agricultura e energia em Portugal 
– produção e consumo
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riscos relacionados com alterações nos merca-
dos de energia ou na regulamentação, bem como 
mudanças ambientais e a evolução do conheci-
mento tecnológico1.

A energia utilizada na agricultura é tipicamente 
classificada como de “consumo direto” e de “con-
sumo indireto”: o primeiro refere-se à energia 
consumida diretamente em atividades agrícolas 
com operação de máquinas agrícolas e veículos, 
equipamentos de irrigação, secagem, aqueci-
mento e refrigeração, iluminação, ventilação, etc., 
enquanto o “consumo indireto” representa a ener-
gia utilizada no fabrico de fertilizantes, pesticidas 
e outros fatores de produção utilizados na explo-
ração agrícola. A energia solar necessária para a 

fotossíntese não é contabilizada nem na energia 
indireta nem na direta (FAO, 2000), embora repre-
sente a componente maioritária de input energé-
tico nas culturas agrícolas (Pimentel, 2018).

Dependendo do tipo de exploração, o peso das 
diferentes fontes de energia utilizadas vai variar, 
apresentando-se na Tabela 1 alguns casos-tipo, 
identificados num documento publicado pela 
FAO2.

As formas de consumo direto de energia englo-
bam os recursos energéticos não renováveis (car-
vão mineral, petróleo bruto, gás natural e miné-
rios radioativos), os recursos renováveis (radiação 
solar direta, biomassa, resíduos industriais, hidro-
eletricidade, vento, geotermia, energia térmica 

1       https://sites.dartmouth.edu/ark/ifes-integrated-food-energy-sys-
tems/

Fonte: Adaptado de IEA 2009 (FAO, 2011)

Figura 1 – Esquema conceptual de um sistema integrado de produção alimentar e energia (IFES)

2       Energy-Smart Food for People and Climate, FAO, 2011.

https://sites.dartmouth.edu/ark/ifes-integrated-food-energy-systems/
https://sites.dartmouth.edu/ark/ifes-integrated-food-energy-systems/
http://Energy-Smart Food for People and Climate, FAO, 2011
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dos oceanos, marés, ondas e correntes marítimas) 
e a fração renovável dos resíduos sólidos urbanos.3

A energia utilizada no consumo direto reveste a 
forma de eletricidade ou combustíveis líquidos 
que podem ter as seguintes origens:

Eletricidade

•   Fontes não renováveis – carvão mineral, petró-
leo bruto, gás natural e minerais radioativos);

•  Fontes de Energia Renovável (FER) – hídrica, 
eólica, fotovoltaica, biomassa, biogás, geotér-
mica, resíduos sólidos urbanos.

Combustíveis líquidos

•  Gasolina/gasóleo (de fontes não renová-
veis);

•  Biodiesel (de gorduras de origem vegetal ou 
animal);

•  Bioetanol (de matérias-primas agrícolas ricas 
em açúcar ou em amido).

3       http://www.gpp.pt/images/Agricultura/Estatisticas_e_Anali-
ses/Indicadores_AgroAmb/Energia.pdf

Tabela 1 – Exemplos de consumo direto de energia e intensidade de procura de energia por tipo de exploração agrícola 

Tipo de exploração Consumo direto de energia Intensidade de procura de energia

Culturas arvenses (ex. 
trigo, milho, arroz)

•  Combustível para tratores (diesel)

•   Eletricidade para irrigação, 
armazenamento, transporte

•  Calor para secagem (GPL, gás)

•  Elevada no diesel para máquinas

•  Elevada, se irrigadas

•  Baixa ou média na agricultura de conservação 

•  Calor – baixa procura e procura sazonal

Hortícolas – grandes 
explorações para 
transformação (ex. batata, 
cebola, cenoura)

•  Combustível para tratores (diesel)

•   Eletricidade para irrigação, classificação, 
transporte, refrigeração, ventilação, 
armazenamento

•  Elevada no diesel para máquinas

•  Elevada, se irrigadas e refrigeração pós-colheita

Hortícolas – pequenas 
explorações

•   Gasolina ou diesel para tratores de 2 ou 4 
rodas motrizes 

•   Eletricidade para lavagem, classificação

•  Média no combustível para tratores

•  Baixa para pós-colheita

•  Média para armazéns de refrigeração

Culturas em estufa •   Igual à anterior, mais calor e energia para 
iluminação, irrigação

•  Baixa para máquinas

•  Elevada procura de calor no inverno

Frutícolas (ex. 
pomóideas, azeitonas)

•   Combustível para tratores (diesel ou 
gasolina)

•   Eletricidade para irrigação gota-a-gota, 
classificação, armazéns de refrigeração

•  Média no combustível

•   Média eletricidade, se irrigadas e 
armazenamento pós-colheita no local

Laticínios (explorações 
com mais de 50 vacas)

•  Combustível para tratores

•   Eletricidade para ordenha, 
bombeamento, refrigeração, irrigação, 
iluminação

•  Aquecimento para água, pasteurização

•   Elevada para eletricidade, sobretudo com 
irrigação

•  Média no combustível para máquinas

•  Baixa para calor

Pecuária extensiva (ex. 
ovinos, bovinos, caprinos)

•   Diesel ou gasolina para máquinas

•  Eletricidade para tosquia, refrigeração

•  Média, se algumas pastagens forem conservadas

•  Muito baixa

Pecuária intensiva (ex. 
suínos, aves de capoeira)

•   Eletricidade para iluminação, ventilação, 
bombeamento de água

•  Diesel para tratores

•  Elevada, se animais sobretudo estabulados

•  Média ou baixa, se parcialmente ao ar livre

•  Elevada, se ração cultivada

•  Baixa, se ração comprada

http://www.gpp.pt/images/Agricultura/Estatisticas_e_Analises/Indicadores_AgroAmb/Energia.pdf
http://www.gpp.pt/images/Agricultura/Estatisticas_e_Analises/Indicadores_AgroAmb/Energia.pdf
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Consumos energéticos da agricultura 
portuguesa

O consumo direto de energia pela agricultura tem 
um peso relativamente baixo no consumo final de 
energia do nosso país (15,6 milhões tep4, em 2017) 

e tem mantido valores anuais com pequenas alte-
rações ao longo da última década (Gráfico 1), com 
uma tendência de crescimento ligeiro, em termos 
percentuais.

De acordo com dados da Direção-Geral de Ener-
gia e Geologia (DGEG), as 371 mil tep utilizadas a 
nível nacional pelas atividades agrícolas no ano de 
2017 representam apenas 2,4% da energia consu-
mida no país pelos diferentes setores económicos, 4       tep - tonelada equivalente de petróleo

Biocombustível – combustível, líquido ou gasoso, com origem em culturas energéticas ou resíduos naturais 
para ser utilizado em motores de combustão nos transportes.

Biolíquido – combustível líquido produzido a partir de biomassa e utilizado para fins energéticos, com exceção 
dos destinados aos transportes, tais como eletricidade, aquecimento e arrefecimento.

Bioetanol – etanol produzido a partir de biomassa e/ou da fração biodegradável de resíduos, para utilização 
como biocombustível.

Biodiesel – Combustível líquido (éster metílico), com origem em culturas energéticas vegetais ou em gorduras 
animais, para utilização em motores de ignição por compressão nos transportes.

Biogás – Combustível com origem na degradação biológica anaeróbica da matéria orgânica contida nos efluen-
tes agropecuários, agroindustriais ou urbanos e nos aterros de Resíduos Sólidos Urbanos, sendo constituído por 
uma mistura de gases: o metano (CH4) em percentagens que variam entre os 50% e os 70% e o restante essen-
cialmente dióxido de carbono (CO2).

Biomassa – a fração biodegradável de produtos, resíduos e detritos de origem biológica provenientes da agri-
cultura (incluindo substâncias vegetais e animais), da exploração florestal e de indústrias conexas, incluindo da 
pesca e da aquicultura, bem como a fração biodegradável dos resíduos industriais e urbanos.

Cogeração – processo de produção simultânea e combinada de eletricidade e calor.

Energia primária – Energia que pode ser utilizada diretamente ou que vai ser sujeita a transformação, incluindo 
a energia utilizada nos processos de transformação e as perdas inerentes a esses processos. Engloba os recur-
sos energéticos não renováveis (carvão mineral, petróleo bruto, gás natural e minérios radioativos), os recursos 
renováveis (radiação solar direta, biomassa, resíduos industriais, hidroeletricidade, vento, geotermia, energia 
térmica dos oceanos, marés, ondas e correntes marítimas) e a fração renovável dos resíduos sólidos urbanos. 

Culturas energéticas – culturas destinadas à produção de produtos energéticos, nomeadamente biocombustí-
veis e energia elétrica e térmica produzida a partir de biomassa. 

Fontes de energia renováveis (FER) – São as fontes de energia não fósseis e não minerais, renováveis a partir 
de ciclos naturais (energia hídrica, eólica, solar, geotérmica, das ondas, das marés, de biomassa e do biogás).

Orientação Técnica Económica (OTE) – é o sistema de produção de uma exploração que se caracteriza pela 
contribuição relativa dos Valores de Produção Padrão (VPP) das atividades para o VPP Total da exploração.

Superfície Agrícola Utilizada (SAU) – Superfície da exploração que inclui terras aráveis (limpa e sob coberto de 
matas e florestas), horta familiar, culturas permanentes e pastagens permanentes.

Alguns conceitos importantes
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Tabela 2 – Consumo total de energia (tep) nacional anual 
e nos setores da agricultura e das pescas 

Ano
Total Agricultura Pescas

tep tep % tep %

2017* 15 612 527 371 056 2,38 88 109 0,56

2016 15 376 551 353 355 2,30 93 586 0,61

2015 15 321 155 348 493 2,27 100 558 0,66

2014 15 166 780 338 172 2,23 89 703 0,59

2013 15 165 585 346 558 2,29 100 252 0,66

2012 15 639 891 344 505 2,20 98 239 0,63

2011 16 493 955 340 492 2,06 106 077 0,64

2010 17 698 698 346 716 1,96 108 293 0,61

2009 17 831 774 347 466 1,95 76 218 0,43

2008 18 310 542 379 854 2,07 71 933 0,39

2007 18 937 489 403 092 2,13 71 183 0,38

2006 19 291 905 405 973 2,10 88 217 0,46

2005 19 578 865 430 286 2,20 81 311 0,42

2004 19 472 950 316 918 1,63 101 570 0,52

*Dados provisórios
Fonte: DGEG, Estatísticas do carvão, petróleo, energia elétrica e gás natural

enquanto o setor das pes-
cas tem um peso próximo 
de meio ponto percentual 
(Tabela 2). Em termos de 
percentagem de consumo 
total de energia por país 
na União Europeia (UE), 
estes 2,9% de consumo 
associado ao setor da 
agricultura, silvicultura e 
pescas em Portugal estão 
ligeiramente acima da 
média da UE28, que é de 
2,4%. Os Estados-Membros 
onde esse consumo setorial 
representa maior peso no 
total da energia consumida 
são os Países Baixos com 

8,5%, a Polónia com 5,6%, e a Dinamarca e a Letó-
nia com 5,2 % (Gráfico 2).

Da energia consumida em 2017 pela agricultura, a 
maior fatia provém do petróleo e dos produtos do 
petróleo com 277 mil tep, representando cerca de 
75% do consumo direto deste setor (Gráfico 3). Isto 
é demonstrativo da enorme dependência de fontes 
de energia fósseis que a agricultura apresenta em 
Portugal.

De acordo com o tipo de exploração agrícola e o 
seu grau de mecanização, as necessidades ener-
géticas vão necessariamente variar. A partir dos 
dados da Rede de Informação de Contabilidades 
Agrícolas (RICA) e da Orientação Técnica Econó-
mica (OTE)  da exploração, verificamos que as OTE 
olivicultura e fruticultura e ovinos e caprinos são 
aquelas em que o encargo com energia representa 
uma percentagem mais elevada no total de con-
sumos intermédios da exploração. Contudo, se no 
caso da olivicultura o que mais contribui para isso 
são os combustíveis fósseis (mecanização), na fru-
ticultura, além destes, também a eletricidade tem 
um peso importante (regadio).

Gráfico 1 – Evolução do consumo final de energia (tep) para os setores da  
agricultura e das pescas

Fonte: DGEG, Estatísticas do carvão, petróleo, energia elétrica e gás natural
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INDÚSTRIA TRANSPORTES AGREGADOS DOMÉSTICOS SERVIÇOS AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCAS 

Gráfico 2 – Consumo de energia final: total e por tipo de setor consumidor, 20175

Fonte: Eurostat / Agência Internacional de Energia (IEA/AIE)

Gráfico 3 – Consumo final de energia (tep) por setor de atividade e tipo de fonte da energia consumida pela agricultura 
em 2017

5              https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/2d41074e-914c-4d80-bdd1-109e9b56c1f6?lang=en  
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tables?country=GERMANY&energy=Balances&year=2017

Fonte: DGEG, Estatísticas do carvão, petróleo, energia elétrica e gás natural

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/2d41074e-914c-4d80-bdd1-109e9b56c1f6?lang=en
https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tables?country=GERMANY&energy=Balances&year=2017
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Gráfico 4 – Peso do encargo com energia (eletricidade [regadio e equipamentos fixos] e combustíveis [mecanização e 
transporte]) no total dos consumos intermédios da exploração agrícola por OTE (média 2013-2017)

Fonte: RICA, GPP

6       https://www.dgadr.gov.pt/gasoleo/atividades-economicas-com-a-
cesso-ao-beneficio

Figura 2 – Percentagem de tipo de máquinas consumidoras 
de combustível agrícola, por região agrária do Continente 
em 2018

Nas atividades mais extensivas, com um menor en-
cargo total em consumos intermédios, o consumo de 
energia acaba por ter maior expressão, precisamente 
porque esse encargo total é menor – é o que acontece 
no setor dos ovinos e caprinos. Acresce que o consumo 
de energia nestas atividades é, na sua grande maioria, 
de origem fóssil, ligado à mecanização e ao transporte.

Petróleo e produtos do petróleo

Quer para o setor agroflorestal quer para o setor da 
pesca e aquicultura6, existe um regime de benefícios 
fiscais relativo ao consumo de produtos petrolíferos, 
regulamentado por legislação comunitária e nacional, 
conhecido por “Gasóleo Verde” ou “Gasóleo Agrícola”.

O gasóleo adquirido pelos beneficiários com redu-
ção ou isenção total do imposto especial de con-
sumo sobre os produtos petrolíferos é o combustível 
líquido predominante utilizado nas explorações agrí-
colas para o funcionamento das máquinas agrícolas 
com motores de combustão. 

Na Figura 2, verificamos que a maioria das máquinas 
que utilizam este tipo de combustível são tratores 

https://www.dgadr.gov.pt/gasoleo/atividades-economicas-com-acesso-ao-beneficio
https://www.dgadr.gov.pt/gasoleo/atividades-economicas-com-acesso-ao-beneficio
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e Oeste, sendo que a região com 
maior número total de máquinas 
beneficiárias deste tipo de gasóleo 
é a Beira Litoral.

Relativamente às classes de potên-
cia dos tratores, as existências em 
2018 por região agrária evidenciam 
a diferença do Alentejo em relação à 
restante realidade nacional, em que 
as classes de potência 1 e 2 têm uma 
representação significativa de trato-
res beneficiários, enquanto naquela 
região esta é de apenas 12%. As 
classes de potência mais elevada, 
4 e 5 respetivamente, representam 
no Alentejo 50% e no Entre Douro e 
Minho, por exemplo, apenas 11%, o 
que está de acordo com a dimensão 
da propriedade.

Contudo, e apesar do menor número 
global de máquinas, as regiões com 

maior consumo de Gasóleo Verde são o Alentejo e 
o Ribatejo e Oeste (Gráfico 5), com ligeira tendência 
de crescimento no período em análise, o que vem 
naturalmente resultar num maior consumo deste 
tipo de combustível por beneficiário (Gráfico 6). 

Figura 3 – Classes de potência dos tratores existentes em 2018, 
por região agrária do continente

e outras máquinas, onde se incluem os moto-
res associados à utilização da água para rega. 
Como seria expectável, as classes de ceifeiras e 
debulhadoras e conjuntos industriais têm maior 
expressão nas regiões do Alentejo e Ribatejo 

Gráfico 5 – Consumo de Gasóleo Verde por região agrária (em litros)

Fonte:  DGADR

Fonte: DGADR
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Gráfico 6 – Consumo de Gasóleo Verde por beneficiário, por região agrária (em litros)    

Fonte: DGADR            

Gráfico 7 – Encargo médio das explorações agricolas com combustíveis e eletricidade no período 2013-2017 

Fonte: RICA, GPP

De entre as diferentes atividades agrícolas, o setor 
da horticultura intensiva, embora apresente um 
peso de encargo com energia no total dos con-
sumos intermédios próximo das outras OTE (Grá-
fico 4), destaca-se pelo valor elevado do encargo 
médio com combustível (1 386 €/ha), no período 
2013-2017, o que é expectável face às característi-
cas da atividade e do indicador em questão.

Eletricidade

O consumo de energia elétrica na agricultura está 
principalmente associado ao funcionamento de 

sistemas de rega e ainda à utilização de equipa-
mentos fixos como sejam os de aquecimento ou 
secagem (ver Tabela 1). 

Acontece que a utilização deste tipo de energia 
nestas atividades está muito dependente da dis-
ponibilidade da rede de distribuição, que nem 
sempre existe, obrigando a elevados custos de 
instalação de ramais a expensas dos utilizadores. 

Da análise de dados da RICA, verificamos que são 
exatamente as explorações ligadas à produção de 
horticultura intensiva e fruticultura aquelas que 
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têm um maior encargo médio com eletricidade, 
enquanto nas explorações de produção animal é 
a produção de aves a maior consumidora de ener-
gia elétrica.

Produção de energia 

Eletricidade

A produção de energia elétrica resulta da utilização 
de fontes não renováveis (carvão mineral, petróleo 

bruto, gás natural e minerais radioativos) ou de 
Fontes de Energia Renovável (FER) (hídrica, eólica, 
fotovoltaica, biomassa, biogás, geotérmica, resí-
duos sólidos urbanos).

Fontes de Energia Renovável 

No nosso país, tem existido um investimento cres-
cente na instalação de capacidade de produção de 
energias de fontes renováveis. Em 2017, atingiram-
-se 13 762 MW de potência instalada, sendo 7 086 

Gráfico 8 – Encargo médio com electricidade das explorações agrícolas com SAU irrigada no período 2013-2017 (€/ha 
de SAU irrigada)

Fonte: RICA, GPP

Gráfico 9 – Produção Bruta de energia eléctrica 2005-2018 (GWh)

Fonte: DGEG
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Gráfico 10 – Trocas de energia eléctrica com o estrangeiro 2005-2018 (GWh)

Fonte: DGEG
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Figura 4 – Produção bruta de energia eléctrica (kWh), por tipo de 
produção eléctrica, por NUTIII - 2017

Fonte: DGEG, Estatísticas do carvão, petróleo, energia elétrica e gás natural, 2013

MW em hídrica, 5 313 MW em eólica, 
585 MW em fotovoltaica, 564 MW em 
biomassa, 91 MW em biogás, 34 MW 
em geotérmica e 89 MW em resíduos 
sólidos urbanos. No mesmo ano, 
foram produzidos 24  310 GWh de 
energia elétrica a partir de FER.

Na Figura 4, observa-se a distribuição 
geográfica do tipo de produção de 
energia elétrica. Destacam-se: as bar-
ragens ao longo do curso dos gran-
des rios, principalmente a norte do 
Tejo, onde o relevo e a rede hidro-
gráfica proporcionam melhores 
condições à sua instalação; as eóli-
cas nas zonas montanhosas e mais 
despovoadas, sendo Viseu Dão 
Lafões a região com maior capaci-
dade instalada; a fotovoltaica no 
Alentejo onde a radiação solar é 
mais elevada; e, finalmente, a tér-
mica nas zonas de litoral, onde o 
abastecimento das fontes de ener-
gia fóssil se torna mais fácil, dado 
que se faz essencialmente por via 
marítima.
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Tipo de exploração Fontes potenciais de energia renovável Potencial de exportação de energia

Culturas arvenses 
(ex. trigo, milho, arroz)

• Resíduos de culturas para geração de calor e energia 
e possivelmente biocombustíveis

• Biocombustíveis e biogás de culturas energéticas 

• Solar, se localização propícia

• Biocombustíveis (ou matérias-primas)

• Solar 

•  (Eólica e hidroelétrica menos prováveis 
em terras aráveis planas a onduladas)

Hortícolas – grandes 
explorações para 
transformação (ex. 
batata, cebola, cenoura)

• Resíduos secos para combustão

• Resíduos húmidos para digestão anaeróbica

• Solar e eólica – possível 

  • Calor e biogás usados sobretudo na 
exploração

  • Solar – possível

Hortícolas – pequenas 
explorações

• Resíduos e rejeições para pequenas instalações de 
biogás para uso no local – mas pequena escala e 
sazonal

Baixo

Culturas em estufa • Alguns resíduos para combustão; igual à anterior Baixo

Frutícolas (ex. 
pomóideas, azeitonas)

• Resíduos de poda para combustão

• Fruta rejeitada para biogás
Baixo

Laticínios (explorações 
com mais de 50 vacas)

• Estrume para biogás

• Desperdício de calor da refrigeração do leite

• Solar térmica

• Solar e eólica, se localização propícia

 • Calor e energia de biogás

 • Energia solar ou eólica

Pecuária extensiva 
(ex. ovinos, bovinos, 
caprinos)

• Eólica e mini-hídricas se zona montanhosa

• Resíduos florestais

• Solar, se localização propícia

  • Eólica e hidroelétrica

Pecuária intensiva (ex. 
suínos, aves de capoeira)

• Estrume para biogás

• Camas de aves para combustão

  Solar e eólica para bombeamento de água.

 •  Calor e energia de biogás e das camas 
das aves em escala comunitária

Fonte: Adaptado de FAO, 2011

Tabela 3 –  Exemplos de fontes potenciais de energia renovável para diversos tipos de exploração agrícola

Biomassa

Diferentes tipos de explorações agrícolas apre-
sentam potencialidades diferentes no aproveita-
mento de fontes de biomassa para a produção de 
energia. No seu relatório de 2011, a FAO dá alguns 
exemplos de matérias-primas com potencialidade 
de produção e exportação de energia para os diver-
sos tipos de atividades agrícolas (Tabela 3).

Os setores agroflorestal e das pescas e aquicultura, 
enquanto produtores de biomassa, contribuem de 
forma direta ou indireta para a produção de ener-
gia elétrica e térmica, quer para autoconsumo quer 
para integração na rede de distribuição. No caso 
do setor agroflorestal, isso é concretizado através 
de culturas energéticas, plantações de árvores em 
rotações curtas ou com subprodutos e resíduos 
agrícolas ou florestais gerados na sua atividade.
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Estes subprodutos e resíduos são gerados tanto 
ao nível do processo de produção propriamente 
dito (abastecimento direto), como nos processos 
de transformação consequentes (abastecimento 
indireto)7.

Contudo, a participação da agricultura portuguesa 
nos outputs de energia, através de biomassa para 
obtenção de biocombustíveis líquidos, não tem 

tido grande expressão, dada a escassez de terra 
disponível para a produção das culturas fonte e a 
concorrência com a produção alimentar8.

De acordo com os dados disponibilizados pela 
DGEG, o contributo do setor agroflorestal para a 
produção de energia elétrica e térmica é também 
diminuto e tem tido alguma estabilidade ao longo 
dos anos (Gráfico 11).

7       Subprodutos e resíduos agrícolas

Abastecimento direto: bagaços (bagaços de azeitona); biomas-
sa de frutos (incluindo casca e caroço) - bagaço de uva; resí-
duos provenientes da poda de videiras, oliveiras e árvores de 
fruto; palhas; estrumes; outros resíduos vegetais.
Abastecimento indireto: farinha de carne e ossos; gordura ani-
mal; subprodutos da pesca; biogás (pecuária).

Subprodutos e resíduos florestais

Abastecimento direto de biomassa lenhosa: abates; detritos 
de abates (copas, ramos, casca, cepos); resíduos de gestão pai-
sagística (biomassa lenhosa de parques, jardins, sebes, arbus-
tos); outros resíduos florestais. 
Abastecimento indireto de biomassa lenhosa: detritos (casca, 
serradura); casca de eucalipto; pó de cortiça; subprodutos da 
indústria da celulose e do papel (licor negro, "tall oil"); lenha 
transformada; madeira reciclada pós-consumo; outros resí-
duos florestais.

8       Portal das Energias Renováveis: 
http://www.energiasrenovaveis.com/

Gráfico 11 – Produção de energia elétrica e térmica proveniente de Fontes de Energia Renováveis (FER) de 
origem agrícola e florestal (em Ktep)

Fonte DGEG: Balanço Energético

Existe alguma informação dispersa quer para o 
setor florestal, quer para o sector agrícola e das 
pescas, e tanto ao nível da produção como da utili-
zação industrial, em termos de consumos e produ-
ções de energia a partir de biomassa. Esta informa-
ção pode ser encontrada em estatísticas do INE, da 
DGEG, ou mesmo de organizações representantes 
dos setores associados, mas dariam por si só um 
artigo, não tendo sido possível incluí-la neste texto 
de cariz mais geral. 

http://www.energiasrenovaveis.com/
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Apoios (PDR2020)   ara infraestruturas 
de produção de energia

A regulamentação da Política Agrícola Comum e do 
PDR2020 estabeleceu várias prioridades, destinan-
do-se uma delas, a Prioridade 5, a “promover a utili-
zação eficiente dos recursos e apoiar a transição para 
uma economia de baixo teor de carbono e resistente 
às alterações climáticas nos setores agrícola, alimen-
tar e florestal, em todos os domínios”, nomeada-
mente nos domínios (c) “facilitação do fornecimento 

Fonte: PDR2020

Gráfico 12 – Investimento PDR2020 

buem para a utilização de energias renováveis nas 
várias tipologias de investimentos apoiados9  e que 
totalizam à data cerca de 37 M€ de investimento 
elegível aprovado.

Dos dados disponibilizados, foi possível apurar 
que, do investimento proposto, 44% corresponde 
à instalação de sistemas fotovoltaicos, 2% à insta-
lação de sistemas de biogás, e 54% a outras tipolo-
gias de investimento, não sendo possível identifi-
car a tipologia da fonte alternativa associada.

9       Tipologia dos investimentos apoiados: Construções para pro-
dução de energia com recurso a biogás/biomassa; Equipamen-
tos para produção de energia com recurso a biogás/biomas-
sa; Certificação segundo norma NP EN 16 001 ISO 50 001 ou 
estudos no domínio da eficiência energética ou das energias 
renováveis; Edifícios e outras construções afetos a investimen-
tos para a utilização de energias renováveis; Edifícios e outras 
construções afetos a investimentos para a utilização de ener-
gias renováveis ou valorização/reutilização de subprodutos; 
Equipamentos afetos a investimentos para a utilização de ener-
gias renováveis; Equipamentos afetos a investimentos para a 
utilização de energias renováveis ou valorização/reutilização 
de subprodutos; Equipamentos para a utilização de energias 
renováveis; Equipamentos para a utilização de energias reno-
váveis (utilizados na captação de água); Estudos em energias 
renováveis; Estudos no domínio da utilização de energias re-
nováveis; Construções para produção de energia eólica; Equi-
pamentos para produção de energia eólica; Construções para 
suporte de painéis fotovoltaicos; Módulos de energia solar; 
Painéis fotovoltaicos.

e utilização de fontes de energia renováveis, subpro-
dutos, resíduos, desperdícios e outras matérias-pri-
mas não alimentares para promover a bioeconomia” 
e (e) “promoção da conservação e do sequestro de 
carbono na agricultura e na silvicultura”.

Assim, quando da programação do PDR2020, foram 
concebidas medidas, ações e operações para res-
ponder a algumas das necessidades identificadas 
neste âmbito: “Melhorar a eficiência na utilização 
dos consumos intermédios na produção agrícola”, 
a par do “Aumento da eficiência energética e do 
recurso a energia renovável”.

No Gráfico 12, identificam-se por NUTII os montan-
tes de apoio aprovados e concedidos que contri-
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Fonte: PDR2020

Gráfico 13 – Investimento proposto por tipo de energia – 
PDR2020

Constata-se assim que os produtores agrícolas por-
tugueses tem tido alguma apetência para o inves-
timento em Fontes de Energia Renováveis, e esta é 
uma questão importante para a redução dos consu-
mos intermédios com energia no contexto da explo-
ração agrícola.

Projetos de ID em curso

Sendo a questão energética uma questão fundamen-
tal no contexto do Roteiro do Carbono e da mitigação 
das alterações climáticas, têm vindo a ser desenvolvi-
dos e financiados por fundos comunitários e nacionais 
vários projetos de Investigação e Desenvolvimento 
(ID) que envolvem estas temáticas, aguardando-se 
com expectativa os seus resultados. Indicam-se de 
seguida alguns desses projetos atualmente em curso, 
que deverão vir a ter impacto nas atividades agroflo-
restais, das pescas e das águas interiores.

Biomassa-AP – é um projeto transfronteiriço cujo 
objetivo consiste na melhoria das capacidades dos 
centros de ID das regiões da Galiza e do Norte de 
Portugal, para otimizar a exploração e a utilização 
da biomassa procedente de restos de poda florestal, 
arbustos, vinhas e kiwi. (Interreg, Espanha e Portugal, 
FEADER: http://biomasa-ap.com/pt-pt/)

GOTECFOR – Tecnologia para a mobilização e o apro-
veitamento de biomassa florestal na agroindústria. 
Este projeto visa a aplicação e o desenvolvimento de 
soluções de aproveitamento adequadas às necessi-

dades de aquecimento de estufas com recurso a bio-
massa florestal e resíduos agroflorestais. Surge de 
uma oportunidade identificada de criação de valor 
quer para os proprietários florestais e para as empre-
sas prestadoras de serviços, quer para a agroindús-
tria, através da utilização da biomassa de origem 
agroflorestal (BF) para aquecimento de estufas, 
recorrendo a sistemas economicamente mais vanta-
josos. Esta é uma abordagem que valoriza a floresta e 
viabiliza a atividade das culturas protegidas, através 
da diminuição dos custos energéticos recorrendo a 
fontes endógenas renováveis e de origem nacional/
local. (PDR2020 http://forestis.pt/)

BIOCTFOR – Bionegócios e tecnologia para a valori-
zação eficiente dos recursos florestais endógenos no 
Norte de Portugal e na Galiza. O objetivo do projeto 
é aumentar os níveis de eficiência na utilização dos 
recursos florestais, através da aplicação de sistemas 
robóticos inteligentes, e na recolha e processamento 
desses recursos, bem como na busca de novas apli-
cações para novos materiais, contribuindo para o 
desenvolvimento da bioeconomia e da economia 
circular no espaço transfronteiriço de cooperação 
Galiza – Norte de Portugal. (http://forestis.pt)

BIOMASUD – Mecanismos para a sustentabilidade 
e a valorização do mercado da biomassa sólida no 
espaço do Sudoeste Europeu (SUDOE). O projeto 
europeu BIOmasud, tem como principal objetivo 
desenvolver e implementar no mercado um Selo de 
Qualidade para as biomassas mediterrânicas de uso 
doméstico. O projeto recolheu aproximadamente 
uma centena de amostras de diversas biomassas, dis-
poníveis no mercado, sobre as quais efetuou análises 
de caracterização físico-química e diversos estudos 
sobre sustentabilidade, rastreabilidade, emissões, etc.

O selo de qualidade BIOmasud destina-se a biocom-
bustíveis sólidos tipicamente utilizados nos países 
do Sudoeste Europeu, em aplicações térmicas de 
pequena e média dimensão, designadamente: esti-
lha, caroço de azeitona, casca de pinhão, casca de 
amêndoa, pinha processada, casca de avelã, péletes, 
misturas das biomassas citadas.

http://biomasa-ap.com/pt-pt/
http://forestis.pt/pagina,2,411.aspx
http://forestis.pt/pagina,2,410.aspx
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O projeto passou por um período experimental, 
durante o qual foram certificados diferentes biocom-
bustíveis em quatro unidades distintas de produção 
de biocombustíveis sólidos, cujo destino está a ser 
a comercialização para o mercado de energia calo-
rífica, designadamente: caroço de azeitona, estilha e 
casca de pinhão. O selo de qualidade BIOmasud está 
neste momento em plena fase de implementação 
em Portugal, Espanha, França e Itália, junto das uni-
dades produtoras e comercializadoras de biocom-
bustíveis sólidos às quais se destina este selo.

No Manual do Selo de Qualidade para Biocom-
bustíveis Sólidos encontram-se especificados os 
requisitos das diferentes biomassas e a forma de 
implementar este sistema de qualidade numa 
empresa. (http://biomasud.eu/pt/)

ENERMASS – “Cluster transnational d´innovation 
pour la valorisation énergétique de la biomasse” 
é um projeto europeu apoiado pelo Programa 
Operacional de Cooperação Territorial do Espaço 
Sudoeste Europeu 2007-2013, desenvolvido pelos 
quatro Estados envolvidos no espaço SUDOE 
(Espanha, França, Portugal e Reino Unido).

O ENERMASS é constituído por uma rede de enti-
dades públicas e privadas, um cluster, que atua 
no espaço SUDOE e visa promover a inovação e a 
criação de redes de cooperação no domínio das 
tecnologias sustentáveis e, designadamente, na 
valorização energética da biomassa.

O objetivo final do projeto é criar uma estrutura 
transnacional capaz de intervir em todo o espaço 

SUDOE, atuando como uma ferramenta compro-
vada e eficaz, de autofinanciamento, para apoiar 
projetos industriais e/ou de serviços, quer seja 
diretamente, através de projetos concebidos e 
implementados no próprio cluster formado, quer 
seja indiretamente, através da oferta de formação, 
experiência e certificação para projetos externos.

É objetivo do ENERMASS fazer do SUDOE um ter-
ritório de referência a nível europeu no setor da 
biomassa, convertendo uma parte significativa da 
economia tradicional numa economia verde com 
utilização energética da biomassa. 

Atividades do cluster:

•  detetar projetos de base tecnológica em empre-
sas, grupos de empresas ou coletividades num 
estado embrionário;

•  apoiar esses projetos financiando estudos técni-
cos, económicos, jurídicos ou regulamentares;

•  fazer lobbying em benefício dos atores no 
domínio das bioenergias do SUDOE;

•  apoiar parcerias entre empresas para desenvol-
vimento tecnológico, partilha de experiências e 
direitos de propriedade intelectual;

•  atribuir uma marca de qualidade à prestação 
de serviços na área da bioenergia (estudos, 
consultorias, formações).

•  criar uma estrutura transnacional, ENERMASS, 
capaz de intervir em todo o espaço SUDOE, 
apoiando empresas, laboratórios e comunidades 
no desenvolvimento dos seus projetos tecnológi-
cos, com relevância económica e ambiental.
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Estrutura do documento

O documento apresenta os vários benefícios que 
as novas regras da União Europeia (UE) em maté-
ria de transição energética irão proporcionar, sob 
diferentes perspetivas – ambiental, económica, 
segurança de abastecimento, consumo, interna-
cionalização e escala de longo prazo –, tendo como 
mensagem principal que as alterações são positi-
vas para o planeta, para o crescimento e emprego 
e para os consumidores.

Analisa as prioridades, objetivos e ações da UE, 
integrando os seguintes elementos: 

• Acelerar a transição para a energia limpa na UE

•  Modernizar a economia para benefício de 
todos

• Aumentar a segurança energética

• Aproximar pessoas e países

•  Colocar os consumidores no centro da transi-
ção energética

•  Tornar a Europa líder mundial em matéria de 
energia e ação climática

• Conseguir um planeta limpo para todos

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4e46873-7528-11e9-9f05-01aa75ed71a1/langua
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b4e46873-7528-11e9-9f05-01aa75ed71a1/langua
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A UE foi pioneira na definição de metas ambiciosas 
para a energia e o clima, nomeadamente pela defi-
nição dos Objetivos 2020 para o Desenvolvimento 
Sustentável. Adotou, entretanto, um pacote ambi-
cioso de novas regras, definindo os parâmetros 
legislativos para os próximos anos e o necessário 
investimento e designando este novo quadro estra-
tégico de “Pacote de Energia Limpa para todos os 
Europeus”.

Este Pacote integra os seguintes pressupostos:

•  “Primeiro a eficiência energética”, definindo a 
meta de uma maior eficiência no uso da nossa 
energia em pelo menos 32% até 2030;

•  Liderança global nas energias renováveis, com 
pelo menos 32% em 2030;

•  Novas regras para a energia definidas ao nível 
da UE, devendo os Estados-Membros deci-
dir como contribuem para esses objetivos, 
mediante o estabelecimento do Plano Nacio-
nal para a Energia e Clima (PNEC) para 2021-
2030;

•  Maior abrangência e transparência ao nível 
dos direitos dos consumidores;

•  Maior segurança no abastecimento de energia, 
tendo em conta um mercado de eletricidade 
mais inteligente e eficiente.

Principais conclusões

A transição gradual dos combustíveis fósseis para 
uma economia neutra em carbono constitui um 
dos grandes desafios do nosso tempo. Para lhe 

fazer face, a UE definiu como prioridade a transi-
ção para uma energia limpa e justa, que crie cres-
cimento e emprego numa economia moderna e 
aumente a qualidade de vida dos cidadãos, colo-
cando-se na liderança do combate às alterações 
climáticas no âmbito do Acordo de Paris. Neste 
sentido, a UE desenvolveu um vasto conjunto de 
iniciativas.

Tendo como referência a implementação do qua-
dro estratégico 2030 para a energia e o clima, 
a estratégia a longo prazo da UE para a neutrali-
dade carbónica em 2050 estabelece a base para os 
Estados-Membros refletirem como avançar para o 
objetivo de prosperidade, competitividade e neu-
tralidade carbónica a nível mundial em meados do 
séc. XXI, contribuindo para o valor acrescentado 
europeu nesta matéria.

O Pacote de Energia Limpa para todos os Euro-
peus tem por objetivo estabelecer o equilíbrio ade-
quado entre a tomada de decisão ao nível da UE, 
nacional e local, considerando que todos os níveis 
de governança estão envolvidos. Neste pressu-
posto, de atuação no contexto de uma abordagem 
comum da UE, concentram-se sinergias e ganhos 
de eficiência que poderão não existir caso cada 
país atue de forma isolada, salvaguardando cada 
Estado-Membro, no entanto, a independência na 
escolha do seu Pacote de Energia e o percurso a 
desenvolver para alcançar os seus objetivos ener-
géticos e climáticos específicos. 

Para mais informação, pode ser consultada a 
página web da Comissão Europeia: https://ec.eu-
ropa.eu/energy/

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/
https://ec.europa.eu/energy/
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O mundo tem de se concentrar urgentemente na redução das emissões globais, o 
que exigirá uma grande coligação de esforços envolvendo governos, investidores, 
empresas e todos aqueles que estão empenhados no combate às alterações cli-
máticas.

Dr. Fatih Birol, Diretor Executivo da AIE

A conclusão principal do relatório é que o cenário 
energético mundial é caracterizado por profundas 
disparidades e paradoxos, que passam por exis-
tir a promessa de energia limpa para todos e, ao 
mesmo tempo, 850 milhões de pessoas não terem 
ainda acesso a eletricidade, ou pela necessidade 
de cortes nas emissões de GEE e a existência simul-

tânea de máximos históricos de emissões em 2018, 
ou ainda pela expectativa de uma transição ener-
gética rápida, quando a dependência de combustí-
veis fósseis permanece muito elevada.

Não fazendo previsões, o relatório apresenta con-
tudo os diferentes cenários que poderão resul-

https://www.iea.org/weo2019/


110 cadernos de análise e prospetiva CULTIVAR     N.º 18     DEZEMBRO 2019

tar da vontade e da ação ou inação de governos, 
investidores, empresas e cidadãos:

•  Cenário das Políticas Existentes (CPS – Current 
Policies Scenario): o que acontece se continu-
armos com as mesmas políticas em vigor sem 
alterações fundamentais – a procura de ener-
gia aumenta 1,3% ao ano até 2040, com con-
sequente aumento de emissões e crescentes 
tensões em matéria de segurança energética.

•  Cenário das Políticas Planeadas (STEPS – 
Stated Policies Scenario): integra as metas e 
intenções já estabelecidas – a procura de ener-
gia aumenta 1% ao ano até 2040. As fontes de 
energia de baixo carbono, com a fotovoltaica à 
frente, correspondem a mais de metade deste 
crescimento e o gás natural a um terço; a pro-
cura de petróleo estagna em 2030 e o carvão 
continua a reduzir-se.

•  Cenário do Desenvolvimento Sustentado (SDS 
– Sustainable Development Scenario): cumpre 
integralmente os objetivos estabelecidos para 
uma energia sustentável, por meio de mudan-
ças rápidas e alargadas em todo o sistema 
energético – mantém o aumento de tempe-
raturas dentro dos limites do Acordo de Paris 
(abaixo de 2°C e prosseguindo esforços para 
1,5°C) e cumpre os objetivos de acesso univer-
sal a energia e de obtenção de ar mais limpo.

Frisando que não há uma solução única ou simples 
para atingir as metas estabelecidas em matéria de 
energia sustentável, o relatório não deixa de salien-
tar diversas questões que deverão ser considera-
das, entre as quais:

•  A segurança energética continua a ser funda-
mental, e o petróleo permanece no centro das 
atenções;

•  A eletricidade passa a estar no centro da segu-
rança energética (o crescimento da procura é 
mais do dobro do da procura de energia global); 

1       Dois destes exemplos: o crescimento na aquisição de SUV 
(veículos que consomem 25% mais combustível do que os 
automóveis normais, sendo mais difíceis de eletrificar integral-
mente: em 2000, apenas 18% dos veículos de passageiros ven-
didos em todo o mundo eram SUV; hoje, são 42%) está a fazer 
desaparecer os progressos alcançados com os carros elétricos, 
cujas vendas ultrapassaram 2 milhões de veículos em todo o 
mundo em 2018; dois em cada três edifícios em todo o mundo 
são ainda construídos sem cumprimento das normas de efi-
ciência energética já em vigor.

•  É essencial ter em conta a evolução do con-
sumo e da produção energética no conti-
nente africano, que passará por um enorme 
aumento demográfico até 2040;

•  Há necessidade urgente de aproveitar ao 
máximo o “primeiro combustível” do mundo: 
a eficiência energética. É preciso prosseguir 
e melhorar os esforços para atingir este obje-
tivo, apesar dos exemplos contraditórios1.

•  Há necessidade de fazer escolhas fundamen-
tais em termos do combustível a utilizar nos 
países em desenvolvimento (neste momento, 
ainda em cima da mesa: carvão, gás natural ou 
renováveis);

•  As eólicas em offshore aumentam e tornam-se 
comuns.
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Seaver Wang parte da análise de dois gráficos ela-
borados por uma professora da Universidade da 
Califórnia, inicialmente designados por O Desafio, 
mas rapidamente apelidados de O Narval (Fig.1), 
para salientar que a mitigação das alterações cli-
máticas é normalmente vista como um processo 
subtrativo, de redução dos combustíveis fósseis, 
mas é essencial que seja também considerada 
como um processo aditivo, de aumento necessa-
riamente acelerado da capacidade de resposta por 
parte das energias renováveis.

Figura 1 – Planos dos candidatos à Presidência dos EUA 
Elizabeth Warren (esq.) e Bernie Sanders (dir.) relativos 
aos aumentos drásticos necessários a implementação e 
expansão da rede elétrica para a próxima década 

https://thebreakthrough.org/issues/energy/narwhal-slope
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1       Existem 5 destes cenários definidos qualitativamente por meio 
das seguintes narrativas: SSP1: Sustentabilidade (Estrada verde) 
– Desafios reduzidos para mitigação e adaptação; SSP2: Meio da 
estrada – Desafios médios para mitigação e adaptação; SSP3: 
Rivalidade Regional (Estrada rochosa) – Desafios elevados para 
mitigação e adaptação; SSP4: Desigualdade (Estrada dividida) 
– Desafios reduzidos para mitigação, desafios elevados para 
adaptação; SSP5: Desenvolvimento com base em energia fóssil 
(Autoestrada) – Desafios elevados para mitigação, desafios redu-
zidos para adaptação.

Ou seja, dadas as crescentes necessidades de 
energia, provocadas não só pelo crescimento 
demográfico, mas também pela melhoria da qua-
lidade de vida das populações, o desafio é duplo: 
substituir os combustíveis fósseis e obter energia 
limpa em quantidade suficiente para responder a 
esse aumento da procura.

Recorrendo aos cenários de evolução económico-
-social (SSP – Shared Socioeconomic Pathways1) 
do IPPC (Painel Intergovernamental para as Altera-
ções Climáticas), o autor traça as “curvas de nar-
val” correspondentes para o total das energias lim-
pas necessárias até ao final do século XXI (apenas 
para o setor da eletricidade).

“Embora a energia limpa de que dispomos atual-
mente represente cerca de um terço da produção 
global de eletricidade, ela corresponde a apenas 
7% do que precisaríamos em 2100 para limitar o 
aquecimento a um máximo de 2°C. Para corres-
ponder à procura de eletricidade projetada para 
o século XXI, a nova energia limpa teria de entrar 
em funcionamento a um ritmo 2 a 3,5 vezes mais 
rápido do que a taxa de instalação histórica de 
toda a infraestrutura elétrica – tanto fóssil como 
limpa – entre 1985 e 2018.”

Assim, para cumprir os objetivos do Acordo de 
Paris de aumento máximo de 2°C na temperatura 
global, “(…) a taxa anual de implantação de ele-
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tricidade limpa teria de mais do que quintuplicar 
até 2040, passando de 1,3 Exajoule/ano, em 2013-
2018, para 7 EJ/ano – um valor ambicioso que seria 
necessário manter até ao final do século. Isso per-
mitir-nos-ia chegar a 70% de eletricidade limpa em 
2040, atingindo quase 100% em 2060.”

Para um aumento de 1,5°C, o esforço teria natural-
mente de ser ainda maior. A proporção dos diver-
sos tipos de energia limpa varia nos diferentes 
cenários, e os caminhos tecnológicos para lá che-
gar também podem variar, mas o mais importante 
não se altera: todos eles envolvem a necessidade 

de um rápido aumento na produção de energia 
elétrica limpa total. E o que acontece para o setor 
da eletricidade, é também válido para os restantes 
setores (e.g. viagens aéreas, transporte marítimo, 
indústria pesada).

Este “dente de narval” que se ergue da superfície 
do consumo atual de energia (como se fosse o 
próprio animal a emergir da superfície da água) 
deve pois levar-nos a considerar que é essencial 
dar prioridade ao aumento da procura de energia 
limpa, ao mesmo tempo que continuamos a avan-
çar no sentido da descarbonização.
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Embora publicada em 2016, esta pequena bro-
chura, que se destina a promover o programa Ener-
gy-Smart Food for People and Climate (ESF – Ali-
mentação inteligente em termos energéticos para 
as pessoas e o clima)1, mantém a atualidade, já que 

1       A elaboração deste programa a longo prazo foi recomendada num 
documento temático da FAO de 2011, que o preconizava como 
um programa entre múltiplos parceiros assente em três pilares: 
acesso à energia; eficiência energética e substituição energética 
através de uma maior implantação de sistemas de energia reno-
vável.

estabelece as relações entre estes três pilares fun-
damentais da produção alimentar dos nossos dias: 
energia, agricultura e alterações climáticas. 

Como é sublinhado ao longo de todo este número, 
a energia é essencial em todas as fases da cadeia 
de valor agroalimentar para responder à necessi-
dade crescente de alimentos. Os sistemas agroa-
limentares ainda contam no seu funcionamento 
sobretudo com os combustíveis fósseis, levando 
ao aumento das emissões de Gases com Efeito de 
Estufa (GEE) do setor. Simultaneamente, o acesso 
a formas modernas de energia continua a ser defi-
ciente em muitos países em desenvolvimento. 

A mudança passa, pois, por melhorar o acesso à 
energia e aumentar a eficiência na sua utilização, 
assim como a utilização de energias renováveis, 

http://www.fao.org/3/i6382en/I6382EN.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6382f.pdf
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incluindo bioenergia sustentável produzida pelos 
próprios sistemas agroalimentares. Esta transição 
deverá revelar-se duplamente benéfica ao permi-
tir aumentar a produtividade e, simultaneamente, 

reduzir o contributo para as alterações climáticas.

A brochura apresenta de forma esquemática e 
clara as principais questões relacionadas com os 
três pilares referidos, salientando a maneira como 
a agricultura constitui parte do problema, mas 
é também parte essencial da solução no que se 
refere às alterações climáticas: mostra a utilização 
de energia e as emissões de GEE ao longo de toda a 
cadeia agroalimentar; esclarece o papel da energia 
nos diversos circuitos agroalimentares, dando o 
exemplo do leite; enuncia os desafios a que é pre-
ciso responder e como se pode tornar a agricultura 
“mais inteligente” em termos energéticos; fornece 
exemplos de aumento da eficiência energética e de 
recursos nos sistemas agroalimentares; esclarece o 
papel das escolhas alimentares dos consumidores 
na pegada energética e de emissão de GEE e subli-
nha a importância da bioenergia sustentável.
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Estrutura do documento

O livro O Nosso Tempo – Uma História da Galp Ener-
gia traça o percurso desta empresa desde as suas 
origens até aos dias de hoje, narrando o progresso 
da indústria gasista e petrolífera em Portugal, ao 
longo dos últimos 165 anos. 

Esta edição da Fundação Galp Energia recolheu 
uma série de fotografias, de dados históricos e de 
documentos que remontam às raízes da empresa 

a 26 de agosto de 1846. É nesta data que a rainha 
D. Maria II autoriza a abertura de um concurso des-
tinado à iluminação pública da capital portuguesa 
por meio de gás de hidrogénio carbonado, aconte-
cimento que levaria à criação da Companhia Lisbo-
nense d’Illuminação a Gaz. Em 1848, acender-se-
-iam os primeiros candeeiros a gás em Lisboa. São 
estes os primeiros acontecimentos que marcam a 
origem do que viria a ser a Galp Energia

A obra encontra-se dividida em três partes:

•  O primeiro capítulo - “As Raízes”, aborda os 
acontecimentos mais relevantes desde 1846 
até 1976, os quais viriam a marcar a introdu-
ção e crescimento dos negócios de petróleo e 
gás em Portugal;

https://www.galpenergia.com/PT/agalpenergia/Fundacao-Galp-Energia/Documents/Apres_ONossoTempo.pdf
https://www.galpenergia.com/PT/agalpenergia/Fundacao-Galp-Energia/Documents/Apres_ONossoTempo.pdf
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•  O segundo capítulo - “Tronco Único”, é dedi-
cado ao período de 1976-1995, marcado pelo 
domínio acionista do Estado sobre os negó-
cios de petróleo e gás concretizados pela 
Petrogal, Galp e Transgás;

•  O terceiro capítulo - “Novos Frutos”, destaca 
o sucesso da Petrogal, GDP - Gás de Portugal, 
S.A. e Transgás, relembrando os acontecimen-
tos mais recentes que conduziram o Grupo à 
sua atual organização.

O papel do ambiente e as novas fronteiras 
da energia

Destaca-se na terceira parte da obra, em particu-
lar, o papel do investimento na melhoria ambien-
tal, mediante a substituição de diversas fontes 
de energia primária por gás natural, evitando-se 
5,83 milhões de toneladas por ano de emissões 
de CO2.

A introdução em Portugal desse tipo de energia 
constituiu um dos maiores contributos para uma 
melhor política ambiental, tendo a GALP Energia 

passado a incluir essa componente nas suas polí-
ticas estruturais e nas suas práticas quotidianas. 

De uma maneira geral, a dimensão ambiental 
emergiu na sociedade portuguesa de forma evolu-
tiva e por forte influência das políticas europeias. 
No campo dos combustíveis, finda a produção de 
gasolinas com chumbo, em 1999, e com o com-
promisso europeu de dessulfuração do gasóleo, 
implicou o desmantelamento e a reconversão de 
unidades, a construção de novas, o cumprimento 
das especificações da UE, a realização de diagnós-
ticos ambientais, visando uma reforma ambiental 
e a eficiência energética. Foi necessário reduzir 
consumos energéticos, diminuindo deste modo as 
emissões atmosféricas, paralelamente à dimensão 
da segurança, fruto de análise e aprofundamento. 

Tendo por pressuposto que o domínio ambien-
tal não pode limitar-se ao existente, devendo 
ser fonte constante de pesquisa e inovação, tem 
dado origem a novos projetos de sustentabilidade 
ambiental. Daí que novas possibilidades energéti-
cas tenham surgido e conquistado a atenção e o 
empenho das sociedades e das empresas. 

1848 – Primeiros candeeiros a gás – Acender de candeeiro a gás no Terreiro do Paço, Lisboa (séc. XIX) – “O nosso tempo: uma história da 
GALP Energia” 
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O gás natural, através das centrais de cogeração 
ou das de ciclo combinado a gás natural e energia 
eólica, permitiram à Galp Energia ter uma posição 
significativa no mercado elétrico e térmico, tendo 
também em desenvolvimento projetos em áreas 
tão diversas como os biocombustíveis, a energia 
eólica, a energia solar e a energia das ondas.

Em particular no que se refere aos biocombustí-
veis, com a entrada em vigor de normas de obri-
gatoriedade da sua incorporação nos combustí-

veis rodoviários, tornaram-se um imperativo. A 
GALP Energia iniciou a introdução destes produtos 
de origem renovável, através da incorporação no 
gasóleo rodoviário comercializado em Portugal de 
um biodiesel de primeira geração, o chamado die-
sel verde.

Todas as novas áreas energéticas criaram um 
domínio multifacetado em permanente inovação, 
proporcionando conceitos e abordagens muito 
distintas para o futuro.
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NOTA DE APRESENTAÇÃO

A CULTIVAR é uma publicação de cadernos de análise e prospetiva, sob a 

responsabilidade editorial do GPP – Gabinete de Planeamento, Políticas e 

Administração Geral. A publicação pretende contribuir, de forma continuada, 

para a constituição de um repositório de informação sistematizada relacionada 

com áreas nucleares suscetíveis de apoiar a definição de futuras estratégias 

de desenvolvimento e a preparação de instrumentos de política pública.

A CULTIVAR desenvolve-se a partir de três linhas de conteúdos:

•  «Grandes Tendências» integra artigos de análise de fundo realizados por 

especialistas, atores relevantes e parceiros sociais, convidados pelo GPP. 

•  «Observatório» pretende ser um espaço para reunir, tratar e disponibilizar 

um acervo de informação e dados estatísticos de reconhecido interesse, mas 

que não estão diretamente acessíveis ao grande público.

•  «Leituras» destina-se a acolher a divulgação de documentos de organizações, 

nomeadamente aqueles a que o GPP tem acesso nos diversos fora nacionais

e internacionais. 




