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ENERGIA

A FRAGILIDADE DA UNIÃO EUROPEIA
A SUBIDA ABRUPTA DO PREÇO DA ELETRICIDADE VEIO ESCANCARAR A FRAGILIDADE DA UNIÃO
EUROPEIA EM MATÉRIA DE ENERGIA
Afinal, a União da Energia, preconizada por Claude
Juncker e que se deveria traduzir por "energia segura, sustentável, concorrencial e a preços acessíveis

para todos os europeus", continua a ser "uma miragem", como o era em 2015 (citações da Comissão
Europeia, à época).

Na Península Ibérica questiona-se cada vez mais a
transparência do sistema de formação de preços da
energia elétrica. Em Espanha, fala-se abertamente

fórum
—energia

FRANCISCO FERREIRA
Professor da FCT-UNL
e Presidente da ZERO

MÁRIO PAULO
Presidente do Conselho Consultivo
da ERSE

• 1. Não. Há efetivamente razões conjunturais

1. O mecanismo de formação de preços do
MIBEL foi desenhado há 23 anos para um
mercado com um mix em que a componente
das fontes térmicas representavam cerca de
70%. Hoje as fontes renováveis produzem
cerca de 70% da energia. O mecanismo tem
que ser revisto privilegiando mecanismos de
contratação a prazo. No OMIP importa
reanalisar porque existem tão poucas
operações, em especial num horizonte superior
a um ano.

que devem ser investigadas mas acima de tudo
é necessário iniciar uma discussão e
concretizar ações para que a formação do
preço com base num mercado marginalista
continue a gerar elevados preços da
eletricidade, em particular em mercados onde
as renováveis já têm uma forte percentagem.

• 2. Uma formulação diferente do modo de
definição dos preços, mais adequada aos
diferentes tipos de fontes renováveis e não
renováveis envolvidas, acompanhada de uma
transparência e regulação que afastem
suspeitas legítimas de aproveitamento por
eventuais partes.
3. Se países como Portugal vão tendo uma
maior produção de eletricidade renovável com
um custo mais reduzido e isso não se revela
nem nunca se revelará no preço que é formado
pelo último entrante no lote que nos próximos
anos, será muito provavelmente uma central de
ciclo combinado a gás natural com preços mais
elevados, não apenas os consumidores e
indústrias porão em dúvida os benefícios
económicos da transição energética que
existem no médio e longo prazo, como os
custos mais elevados prejudicarão
disponibilidade financeira para essas mesmas
ações.
4. É necessário fazer, acima de tudo, um
planeamento e uma tomada de medidas que
minimizem as consequências para os mais
vulneráveis, quer em termos individuais, quer de
determinadas empresas mais frágeis, pelo seu
setor ou dimensão. Porém, os custos de médio
e longo prazo, se seguirmos o caminho certo de
uma transição para as renováveis e para maior
eficiência energética traduzir-se-á em múltiplos
benefícios ambientais, de independência
energética, resiliência, entre outros, pelo que
não devemos, por razões conjunturais,
comprometer um futuro mais verde e
sustentável.

■

2. Sou defensor de reforçar e alargar o poder
dos reguladores independentes. Estes devem
zelar pela defesa dos consumidores, eficiência
e transparência dos mercados. Incentivar
mecanismos de contratação a prazo que
permitam amenizar a inevitável volatilidade dos
preços dos combustíveis fósseis é fundamental.
Criar a nível local soluções de autoconsumo e
comunidades de energia renovável é outra via
promissora.

• 3. Estas perturbações poderão comprometer a
transição energética se os consumidores dos
países que investiram fortemente em fontes de
energia renovável se sentirem penalizados. A
transição energética só será possível se for
entendida pelos cidadãos, mantiver a qualidade
de serviço e preços conformes com o nível de
vida de todos os consumidores, sem prejudicar
a competitividade das nossas empresas.

4. Quando se prescinde de uma fonte de
energia, neste caso o carvão, temos que ter
alternativas, quer de energia quer de potência.
A opinião dos operadores de sistema é
fundamental para garantir a segurança, mas a
análise do impacto nos preços também deve
ser equacionada. Na ibéria o reforço do
armazenamento hídrico interanual e novas
bombagens puras diárias são exemplos de
soluções já em construção.

JAIME BRAGA
Assessor da Direção da Cl P

1. Vivemos uma situação que é agravada pelas
regras europeias para os mercados da
eletricidade e, portanto, não estamos
descansados. Mas a organização dos
mercados europeus de eletricidade que,
obrigatoriamente, estão interligados mesmo que
em grau insuficiente como é o caso do MIBEL,
requer algumas regras comuns e alterá-las não
é fácil nem imediato, por terem de obedecer a
consenso.
2. As instâncias europeias já referiram que se
impõe uma reflexão sobre o funcionamento e
sobre as regras dos mercados da eletricidade,
mas subsistem visões diferentes por parte dos
vários Estados-membros. A solução estrutural
deve ser procurada, mas levará tempo. Até lá,
teremos de conviver com medidas conjunturais.
3. A situação que se vive atualmente já foi
chamada de primeira crise da Transição
Energética. Esta transição já é complexa e
onerosa; se juntarmos a incerteza dos
mercados, as diferentes respostas dos países e
o custo maior para as empresas, teremos uma
receita ideal para decisões por oportunidade,
aliada a indecisões por incapacidade financeira.
A Transição Energética exige consensos e
políticas bem compreendidas, não incertezas,
nem velocidades díspares entre regiões.

• 4. Na minha opinião, não pode, nem fixar
prazos, nem anunciar fechos.
A Transição Energética deverá ser realista, não
ideológica, sob pena de ocorrerem custos
económicos evitáveis e custos sociais que, na
altura, ninguém aceitará.
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em especulação dos operadores das centrais hidroelétricas que utilizam para o efeito um bem público: a
água. Assegura-se que a justificação para a alta do
preço da eletricidade não está no custo gás porque
mesmo quando este não determina o custo da eletricidade, o preço não pára de subir.
A Comissão Europeia diz, agora, que Bruxelas está a
"investigar indicações sobre qualquer possível com-
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portamento anticoncorrencial no mercado de energia".

1

Podemos estar descansados sobre o mecanis-

mo de formação de preços na União Europeia
e, muito em particular, na Península Ibérica?

2

O que deveria ser feito para assegurar que um bem

tão determinante para o regular funcionamento da
economia e da sociedade está a salvo da especulação?

3

Em que medida as perturbações dos mercados
da energia poderão comprometer a Transição

Energética?

4

Face à imprevisibilidade da evolução do mercado global da energia, poderá Portugal prescindir

de determinadas fontes de energia quando pode estar
em causa o equilibro económico e social do país?

JOÃO BELO
Diretor do jornal
Água&Ambiente
PAULO PRETO DOS SANTOS
Vice Coordenador da Comissão
de Energia da Ordem dos Engenheiros

•

1. Não, de modo algum, para os consumidores.
Num contexto de escassez, o atual modelo de
fixação de preços, que é um "mercado
marginalista", não tem mecanismos para impedir
a manipulação e a especulação, não permite
tirar vantagem da elevada penetração de
energias renováveis na geração e penaliza
fortemente os consumidores e a economia. A
procura (o consumo) pode ser artificialmente
aumentada através da bombagem hídrica e a
oferta (geração) de custo mais baixo pode ser
propositadamente diminuída, de modo a
provocar e entrada de geração de preço
elevado. Esse preço, o da última oferta, fixa a
remuneração de todos os demais geradores,
mesmo tendo oferecido preços mais baixos, à
custa dos consumidores.
2. É uma ilusão (e mesmo uma mentira) que as
energias renováveis, que efetivamente já
produzem a custo inferior às fósseis num contexto
de gás natural e carvão caros, possam contribuir
para baixar o custo da eletricidade, enquanto este
modelo de fixação de preços, o tal "mercado
marginalista" permaneça. O que deve ser feito?
Acabar com ele, e essa é exatamente a proposta
do governo de Madrid que diz que "o preço
marginal afeta os futuros de eletricidade e tem um
elevado impacto na inflação, reduzindo a eficácia
dos mecanismos de equilíbrio".

• 3. A sociedade acabará um dia por perceber
que, com este modelo, mesmo que as fontes
renováveis (hoje mais baratas) consigam garantir
a totalidade da procura, o preço será sempre
alto porque é fixado pelo abusivo "custo de
oportunidade". Nesse dia explodirão movimentos
de revolta, como já vimos em França. Mais do
que a Transição Energética, é também o Modelo/
Sociedade Europeia que está em perigo.

■

4. Como referi, o problema não é originado
pelas fontes renováveis, mas estas não
conseguem fazer diminuir o preço da
eletricidade, contrariando a teoria do "Merit
Order Effect"com que os duvidosos "estudos"
vindos a público nos querem fazer crer. A
retirada da geração a carvão veio efetivamente
colocar mais pressão sobre o gás, mas se,
como Espanha defende, que o preço fixado não
seja o preço da última oferta, mas sim uma
média entre esse valor e o custo médio das
fontes mais baratas, então a tendência para
comportamentos oligarcas seria atenuada.

SALVADOR MALHEIRO
Presidente da Câmara de Ovar

1. Os mercados da eletricidade dominantes
foram construídos para atender a um paradigma
de produção centralizada com o consumidor no
fim da linha, algo longe de corresponder à
realidade atual. Hoje não há correspondência
entre aquelas que têm sido as políticas
públicas, a estrutura e governação dos
mercados. Contudo, a reforma do setor deve
ser consensualizada não em termos de
mecanismos como em calendário sob pena de
uma transição dolorosa.
2. A capacitação da sociedade para participar
no mercado da energia é, através da reforma
dos mercados e enquadramento regulatório
favorável, o seguro mais relevante desta
especulação. A gestão pela procura é o
caminho para equilibrar uma balança em que,
no outro lado, está a oferta. Mas para tal, temos
também muito caminho para fazer em termos de
literacia energética dos cidadãos, das
empresas, das instituições e do próprio Estado.

• 3. Estas perturbações devem recordar-nos que
a transição de paradigma energético deve ser
acelerada, em vez de comprometida — os riscos
de natureza geoestratégica são cada vez mais
evidentes. Mas esta transição deve ser feita
num quadro pensado em que a dependência
fiscal do Estado face aos combustíveis deve ir
desaparecendo e em que um novo conjunto de
negócios e empresas possam surgir, com
empregos de valor acrescentado.

4. Temos de fazer um zoom out: face à
imprevisibilidade global, temos de assegurar
previsibilidade local para que a nossa
dependência energética o seja face a recursos
endógenos. De qualquer modo, embora as
metas exigidas não nos obriguem a abdicar de
determinadas fontes já amanhã, teremos de o
fazer a prazo. Teremos de ter arte suficiente
para que a chamada transição energética faça
parte de uma transição societal mais profunda.

EM CONCLUSÃO...
Nos últimos anos, o setor da energia começou a
derrubar muros. O mecanismo de formação de
preços na Península Ibérica é mais um dos muros que
é preciso derrubar. Exige, agora, determinação das
autoridades. Se é certo que é necessário fazê-lo com
ponderação e tempo, não podemos ficar eternamente,
suspensos e/ou reféns das reflexões ou posições que
a União Europeia venha a tomar.
Porque ninguém pode ficar indiferente quando se
fala de manipulação de mercado. O tempo é de
ação. Atenta, mas incisiva. E em tempo útil. A ação
que, em Espanha, o governo promete. Se a União
Europeia colocar dificuldades na reponderação e
alteração dos mecanismos, o governo de Pedro
Sanchez sai do MIBEL. Portugal tem de estar alerta.
E, incontornavelmente, em articulação com Madrid,
porque o nosso sistema elétrico depende do
espanhol.
Este é um tempo em que se precisa de uma
regulação independente, destemida e interveniente.
E consequente. Ao que tudo indica, o "mercado
marginalista" não serve aqueles que deve servir e
põe em risco o nosso futuro — a própria Transição
Energética.
Em 2018, o governo francês, invocando o contributo
para as metas do Acordo de Paris, anunciou a medida
ambiental de aumentar, em 2019, os impostos sobre
os combustíveis, gasóleo e gasolina. A reação foi
quase imediata. E irrefreável. Os franceses encheram,
aos milhares, as ruas de Paris, cortaram estradas por
toda a França, gerando um movimento de revolta, pela
sua dimensão e impacto mediático, nunca visto.
Custou vidas.
Foi a primeira reação popular em larga escala à
Transição Energética. Aqui escrevemos, na altura, que
"a manifestação popular que sequestrou uma cidade
como Paris, põe a nu a falência das políticas
suportadas em mais e mais impostos': Se a Transição
Energética for definitivamente percecionada como
encargo a pagar, terá oposição generalizada. E os
dias contados. Em países como Portugal,
dependentes de apoios externos para não viverem em
crise perpétua, a situação pode deteriorar-se com
muito mais facilidade. Porque a margem para
aguentar embates é muito menor. A Transição
Energética tem de se traduzir urgentemente em novas
oportunidades para o crescimento.
Mais, a Transição Energética exige da Comissão
Europeia uma ponderação, realismo e visão
estratégica que, até aqui, têm falhado absurdamente.
É preciso assegurar que as alternativas renováveis
contribuem efetivamente para a resiliência e
independência energéticas sem que sejam postas à
mercê dos combustíveis fósseis.

