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Objetivos

Com a capacidade instalada renovável planeada no PNAER, é possível atingir os
31% em 2020, com alguma facilidade. É essencialmente eletricidade renovável.
 A dificuldade está no escoamento da renovável elétrica (60%). Para não afetar
a sustentabilidade da capacidade instalada será necessário aumentar consumos
elétricos, exportando (15%) ou consumindo noutros vetores energéticos.
 Para os vetores energéticos de calor e transportes, a integração de renováveis é
pouco significativa, nos transportes (11%) e nas tecnologias de aquecimento e
arrefecimento (35%).
 Só uma mudança para o vetor energético de eletricidade permitirá atingir 40%
em 2030. Na eletricidade, será muito difícil integrar mais renovável a partir de
2020, mas haverá incremento da % renovável por via de redução de consumo.










A redução de custos de produção renovável é natural. O LCOE das tecnologias
renováveis está a reduzir para valores competitivos. Deverá dar-se prioridade às
tecnologias com maior viabilidade.
A redução de custo deve estar associada a integrações futuras e não aos
investimentos realizados anteriormente (planeamento e compromissos).
A redução de custo pode ser conseguida por otimização da operação das
renováveis.
A alternativa a redução de custos é criar mecanismos de valorização das
renováveis pela sua componente ambiental.
Dar atenção à integração de renováveis nas ilhas, onde o custo de produção de
energia é 3 a 5 vezes superior às redes continentais.

A fotovoltaica tem potencial para aumentar para 5% do consumo, o plano
prevê apenas 2% para 2020.
 É necessário criar mecanismos de mercado para que a bombagem crie
valorização interna das renováveis. Deverá ser dado incentivo a armazenar
renovável nacional em vez de armazenar energia nuclear importada.
 É possível valorizar algumas PRE por indexação ao mercado, a mini-hídrica e a
cogeração podem ser despachadas, o mesmo não se aplica à eólica ou solar.
 Nos consumos elétricos é necessária uma mudança de vetor para a eletricidade:
veículo elétrico nos transportes, solar térmico e bombas de calor no aquecimento
e tarifas dinâmicas para cargas inerciais.




Fisicamente, exportamos eletricidade não exportamos renováveis. A
exportação direta em mercado não é viável, o custo de produção renovável
(LCOE) teria que ser inferior ao preço de mercado (40€/MWh). Mas quanto maior
a capacidade de interligação mais otimizada a operação do sistema.



Havendo uma desagregação entre o valor ambiental e o valor da eletricidade,
por mecanismos de GO, poderá ser viável a exportação, dependendo da
existência de comprador e dependendo do preço da compra.



Interessa que as nossas metas sejam baixas para ter excedente exportável.



A capacidade das interligações é uma restrição importante, mas a existência
de mercado (compradores e bom preço) é o mais crítico para que seja viável
exportar.
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O autoconsumo é a mais valiosa das energias renováveis:


Ambientalmente interessante por ser principalmente FV; implica redução efetiva de consumo;
gera mais emprego que grande renovável; serviço para PME; impulsionador de tecido
empresarial nacional; reduz as perdas mais que a restante produção renovável; é uma
tecnologia do consumidor



A legislação é bastante favorável mas existe pouca margem para a viabilidade
dos projetos. Aguardam-se definições técnicas que podem ser decisivos para o
estabelecimento ou não de mercado.



Não tem sobrecustos custos para o sistema, a energia injetada na rede é paga a
90% do MIBEL.



Os 300 MW até 2020 é muito pouco, 900 MW seria uma meta adequada.



O autoconsumo é largamente preferível à FV centralizada. Pode ser
vantajosamente contabilizado como redução de consumo (eficiência).
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