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A escalada de preços de energia elétrica e de gás 

tem se feito sentir em todas as áreas da atividade 

económica e os efeitos dessa subida acentuada 

estão a gerar um impacto adverso e significativo 

nos orçamentos das empresas e das famílias.  

Neste contexto colocam-se as seguintes questões:

I  - Porque se está a verificar este fenómeno de subida para máximos históricos? 

II - E que medidas de mitigação podem ser tomadas de forma a diminuir tais impactos?

MERCADOS DE ENERGIA 
O mercado grossista de eletricidade assenta numa lógica de preço marginalista, significa que a fonte de energia com o preço 
mais alto a ser colocada na rede, irá determinar o preço final de entre todos os outros produtores a operar naquele momento. Por 
outro lado, a fonte de energia com o preço mais baixo tem prioridade sobre as demais, sendo colocada na rede em primeiro lugar. 

Deste modo, dentro da hierarquia da capacidade 
de produção, é a última fonte de energia a entrar no 
sistema que vai fixar o preço pago a todos os restantes 
produtores de energia elétrica – regime de custo 
marginal. 

No caso português a última fonte a entrar no sistema 
tem sido o gás natural, cujos preços estão em máximos 
históricos, percebe-se facilmente que neste esquema 
de fixação de preços, o custo desta matéria-prima 
irá ter um efeito de transmissão de preço elevado em 
relação às outras formas de produção.
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O mix energético português é 
genericamente dividido numa repartição 
de 60% em energias renováveis e 35% 
energia fóssil sendo que o gás natural 
representa cerca de 30% do mix desta fatia. 

Nesse sentido, perante o custo de gás a 
aumentar significativamente é percetível 
a forma como os custos da eletricidade 
começam a ter um comportamento 
igualmente ascendente. 

CAUSAS DA ESCALADA
DO PREÇO DO GÁS:

1 -  AUMENTO DO PREÇO DAS LICENÇAS DE EMISSÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO
O aumento do preço das licenças de emissão de dióxido de carbono, estão a 
atingir máximos históricos – tal facto implica que uma central termoelétrica tenha 
de incorporar o custo da licença por cada MWh de eletricidade produzida, o que 
irá incrementar os custos gerais.

2 -  O PROCESSO DE DESCARBONIZAÇÃO - ENCERRAMENTO GERAL DAS CENTRAIS DE CARVÃO
O processo de descarbonização, exigiu o encerramento geral das centrais a 
carvão, embora a produção baseada em carvão fosse já diminuta, a utilização 
desta matéria-prima, mais barata que o gás natural, deixou de ser uma opção para 
ajudar a baixar custos na produção de energia elétrica; 

3 -  O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA
A guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem causado bastante nervosismo e tensão nos mercados internacionais, o que 
resulta numa escalada dos preços, chegando estes a atingir valores record.

4 -  TÉRMINO DE GRANDE PARTE DA PRODUÇÃO BASEADA EM ENERGIA NUCLEAR POR PARTE DA ALEMANHA
A Alemanha encerrou quase metade da sua capacidade de produção baseada em energia nuclear até final de 2021, o 
que provoca maior tensão nas redes elétricas europeias, que já enfrentam uma das piores crises energéticas de sempre 
da região. Este aspeto coloca uma maior necessidade na procura de gás natural com o consequente aumento dos 
preços.
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QUE MEDIDAS PODEM SER TOMADAS PARA MINIMIZAR O IMPACTO
ECONOMICO-FINANCEIRO NAS EMPRESAS?

Perante o contexo atual, as empresas poderão adoptar um conjunto de medidas que vão certamente minimizar o impacto 
negativo deste forte aumento da energia elétrica.

É possível dividir o conjunto de medidas a tomar em dois planos distintos:

1- Medidas ao nível da negociação dos contratos.
2- Medidas com impacto e em intervenção direta a nível da Instalação consumidora de energia.

1 - NEGOCIAÇÃO DOS CONTRATOS:

Oo ano de 2022 será porventura um dos mais desfavoráveis para negociação de um novo contrato de energia, tendo 
em conta os preços atuais. Ainda assim podem ser tomadas medidas no sentido de minorar os efeitos adversos nesta 
conjuntura:

 - Indexar preço esperando por alívio na pressão dos preços:

  As empresas comercializadoras de energia estão presentemente a oferecer contratos de energia de futuros muito pouco competitivos 

sob o ponto de vista das tarifas, cujos impactos na estrutura de custos das empresas é bastante forte, (200% a 400%). Assim, não 

é recomendável efetuar um contrato de futuros nesta fase, uma vez que se estariam a fechar tarifas em máximos históricos e sem 

possibilidade de alteração até ao fim do contrato, caso os preços diminuam.

   Perante a necessidade de se definir um rumo em relação a um contrato de energia, deverá ser tomado em consideração o 

estabelecimento de um teto máximo de 50 €/MWh para a produção de eletricidade a partir do gás, medida já aprovada pela U.E. 

e será adotada pelos governos de Portugal e Espanha. Esta medida irá impactar positivamente os preços de energia elétrica, uma 

vez que o efeito de contágio - por via da definição de preço marginalista - será minimizado para as restantes fontes de energia 

(renovável e hídrica) – o valor real do gás será pago à posteriori somente às centrais termoelétricas. 

  À partida esta medida ajudará a baixar os preços na produção, com impacto positivo nos preços finais de eletricidade.

 - Fechar o contrato em regime PPA
 (Power Purchase Agreement):

  Fechar um contrato com comercializador em regime PPA (Power 

Purchase Agreement) de fornecimento de energia renovável 

com uma maturidade mais longa. Há comercializadores que 

presentemente se encontram a oferecer estes contratos na 

ordem dos 60 €/MWh com uma duração aproximada de 10 

anos. Esta medida pode definir-se como sendo cobertura de 

risco, uma vez que as empresas ganham estabilidade nos 

custos, sabendo com o que contam, por via de um contrato 

mais longo.

PPA

O Produtor de energia renovável 
fornece electricidade diretamente
à empresa.

A Empresa e
o Produtor celebram
um contrato privado.

EMPRESAPRODUTOR 
de Energia Renovável
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- Utilização Racional de Energia - Execução de Auditorias Energéticas:

Perceber a forma como determinada instalação consome energia é fundamental de modo a conseguir-se efetuar uma gestão mais 

rigorosa e inteligente dos fluxos de energia.

 

A execução de uma auditoria energética permitirá dar resposta às seguintes questões: 

- Como é utilizada a energia na instalação?

- Qual o regime de carga elétrica/térmica dos respetivos circuitos consumidores?

- Onde se poderão eliminar consumos desnecessários e as ineficiências latentes da instalação?

- Que possibilidades existem de se concretizar um correto e adequado shifting de cargas?

- Que pontos da instalação serão suscetíveis de melhorar a respetiva eficiência energética com payback atrativo?

A resposta a estas questões, através da auditoria energética, permitirá adquirir um conhecimento mais estruturado sobre o 

funcionamento e a orgânica da instalação, podendo-se dessa forma tomar decisões que conduzam uma diminuição impactante nos 

custos de energia.

Prevêm-se tempos instáveis, quanto mais cedo agirmos, menor será o impacto na vida das organizações.

“Mercados de Energia - Contexto atual sobre a subida de preços da electricidade”

Luís Borges - Engº Electrotécnico
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2- NAS INSTALAÇÕES:

 - Instalação de Produção Fotovoltaica:

  Os preços dos painéis solares fotovoltaicos têm diminuído o seu custo de 

forma progressiva nos últimos anos, tornando este tipo de projeto cada vez 

mais rentável. Os projetos fotovoltaicos de autoconsumo são denominados 

de custo evitado, a energia é produzida localmente na instalação não sendo 

necessário adquiri-la da rede pública.

  Além do custo evitado, há presentemente uma vantagem adicional, com 

a subida dos preços, a energia excedentária injetada na rede de serviço 

público é agora comprada a valores superiores. Essa energia tem de ser 

adquirida a 90% do valor médio do preço spot ao longo do mês, havendo 

por isso uma majoração do valor das vendas de energia para a rede, 

este facto irá aumentar a rentabilidade global do projeto, diminuindo o 

respetivo breakeven.
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Instalação de Central Fotovoltaica

https://www.tdgiworld.com/projeto-fotovoltaico-tdgi-soplast/

