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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.

RENOVÁVEIS 
(Solar, eólica, hídrica e biomassa) 
5% deste mix é Bombagem inversa 

ENERGIA  FÓSSIL
(Gás natural, carvão e cogeração) 
30% deste mix é Gás natural 
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Mercados de Energia I - A que se deve a subida dos preços de eletricidade?” 
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Consulte também: 
“Mercados de Energia II - Medidas para minimizar o impacto economico-financeiro nas empresas causado pela subida de 
preços da eletricidade”


