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1. A Eletricidade, Uma “Mercadoria Muito Especial”

• A generalidade dos “Consumos Finais de Energia”, como o gasóleo, a

gasolina, o gás natural e a biomassa, são produtos com “características

tradicionais de qualquer mercadoria transacionável”, isto é podem ser

transportados e armazenados com relativa facilidade, sendo depois

utilizados quando o consumidor deles necessita.

• Já a eletricidade, entendida como “fluxo eletrónico”, não se armazena

diretamente.

• O que significa que a eletricidade tem “sempre que ser utilizada no

instante em que se produz”.
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• Para a eletricidade se ajustar às necessidades dos consumidores, há

duas alternativas:

− assegurar que os “ centros de produção “ a fornecem de acordo com

as necessidades dos consumidores , ou,

− montar um processo tecnológico complexo que a “armazene

indiretamente”.
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1.1 - Alternativas para “A Armazenagem Indireta de Eletricidade”

No caso de Portugal, as três alternativas para a “armazenagem indireta de

eletricidade "são as seguintes:

• A bombagem de água em centrais hidroelétricas, utilizando os

excedentes pontuais de eletricidade para “transportar para montante a

água”, que será depois turbinada quando for necessário consumir ;

• Os reatores eletroquímicos reversíveis, vulgarmente designados por

“baterias”;
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• Produzir com os excedentes pontuais de eletricidade um “produto

químico intermédio”, que será depois queimado quando for necessário

consumir eletricidade.

- O “Hidrogénio Eletrolítico” foi o produto proposto recentemente pelo

Governo português para este efeito.
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2. O Drama das Potências Elétricas Intermitentes em Portugal e o

esquema de as proteger com FIT

• As potencias elétricas intermitentes, “não podem assegurar a estabilidade do

Sistema Elétrico”, pelo que a sua rentabilidade em mercado é precária:

• Apesar disso, em 2005 o Governo decidiu basear o Sistema Elétrico português

em 6.000 MW de potências elétricas intermitentes: 5.400 MW de eólicas e 600

MW de fotovoltaicas;

• Para assegurar aos produtores intermitentes uma “ elevada rentabilidade à

custa dos consumidores “ foram criadas as FIT – Feed In Tariffs, que lhes

concedem sempre preços garantidos e, além disso, expulsam todos os

concorrentes do mercado;
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• Como o consumo em vazio é muito mais baixo, apenas 3.900 MW, o Sistema

Elétrico português ficou refém das FIT concedidas a esses 6.000 MW de

potências eólicas e fotovoltaicas intermitentes;

• Essas FIT estão em vigor durante, pelo menos, 15 anos após a data do

respetivo arranque, subvertendo durante esse período uma evolução do mercado

baseada nas evoluções tecnológicas que entretanto se verifiquem, e amarrando os

consumidores durante todos esses anos a um Sistema Elétrico desastroso;

• Qualquer tecnologia imatura, como era o caso das eólicas e fotovoltaicas em

2005, deve ficar sujeita a um processo evolutivo e sério de avaliação

tecnológica, económica e ambiental que permita fundamentar a respetiva

competitividade, face às alternativas existentes;
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• Desgraçadamente e pelo contrário, entre 2005 e 2010, o Governo português

optou por “impor por via legal” um esquema baseado em três pilares:

− Montar um circo mediático para promover tecnologias ainda imaturas,

anunciando que “se vai salvar o planeta”;

− Assegurar aos promotores que alinhem nos desígnios governamentais,

rentabilidades que tornem muito atrativos os investimentos que tenham

que fazer;

− Obrigar os consumidores, por via legal, a “pagar tudo o que for preciso

para que os objetivos governamentais sejam alcançados”.
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3. Como se Chegou a um Sistema Elétrico Ruinoso

• Com as FIT concedidos pelo Governo entre 2005 e 2010, estamos agora

“amarrados a um monstro”, pois uma elevada quantidade de potências

intermitentes vão poder “expulsar do mercado qualquer concorrência” :

− Vamos ter que pagar até 2028, 290 Euros/MWh por 600 MW de potências

fotovoltaicas;

− E vamos também ter que continuar a pagar até 2032 cerca de 80

Euros/MWh por 5.400 MW de potências eólicas, mesmo quando não

sejam precisas ;

• Significa isto que até 2032 qualquer novo Sistema de backup se terá que

“ajustar a este monstro”.
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• Os preços das novas tecnologias eólicas e, sobretudo, fotovoltaicas são

hoje muito mais baixos do que eram em 2005/2010, mas “as respetivas

produções serão expulsas do mercado”, sempre que as velhas FIT do

Governo Sócrates/Pinho o determinem.
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• E isto num país que:

− Tem já hoje uma das eletricidades mais caras da Europa, e

− Tem ainda neste momento uma Dívida Tarifária do Setor Elétrico de 3.000

milhões de Euros .

O que constitui uma ameaça de aumentos ainda mais acentuados dos

preços de eletricidade para o futuro.
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4. A Inovação Tecnológica, a Intermitência Elétrica e o Hidrogénio

Eletrolítico

▪ Face ao “desastre anunciado” do Sistema Elétrico português criado pela

quantidade megalómana de potencias intermitentes com FIT que foram

instaladas, em relação ao consumo nas horas de vazio, apenas uma

estratégia Tecnologicamente fundamentada que analise com seriedade as

alternativas capazes de otimizarem este Sistema, podem restaurar a

competitividade da base energética da Economia portuguesa, face aos

nossos concorrentes;
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• Neste sentido o reforço das interligações elétricas entre a França e a

Península Ibérica, é uma das melhores formas de “minimizar os impactos da

intermitência elétrica “ no Continente Europeu.

Foi para promover o reforço destas interligações que o Presidente Macron

da França veio a Lisboa em Julho de 2018 para uma Cimeira com os

Primeiros Ministros Pedro Sanchez e António Costa;

• Também o Hidrogénio produzido a partir da eletrólise de água é basicamente

“mais uma ferramenta para promover a armazenagem indireta da eletricidade

intermitente”.
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5. O Hidrogénio Eletrolítico: Oportunidades e Riscos

• O hidrogénio é hoje uma molécula utilizada basicamente como reagente

químico de elevada pureza, em várias indústrias de processos, incluindo

algumas indústrias alimentares e farmacêuticas;

• É também utilizado em pilhas de combustível/Fuel Cells em veículos

automóveis para produzir eletricidade que depois alimenta motores elétricos;

• A produção de hidrogénio através da eletrólise da água é energeticamente

muito ineficiente em termos estruturais, não só pelo custo dos

eletrolisadores como também devido à própria cinética eletroquímica ligada à

ionização existente na água.

Exige igualmente uma água com um elevado grau de pureza a fim de que o

processo eletroquímico funcione adequadamente
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• A forma mais económica para produzir hidrogénio é através do gás natural,

em especial quando a respetiva composição química contiver mais de 90% de

metano (CH4), que é o hidrocarboneto que tem o mais elevado ratio de

átomos de hidrogénio;

• O “hidrogénio verde“ pode também ser obtido a partir da

gaseificação/reforming da biomassa;

• Em termos económicos, aos preços atuais do gás natural e da eletricidade o

custo de produção do hidrogénio eletrolítico na Península Ibérica é 6 a 8

vezes mais elevado do que o hidrogénio obtido a partir de metano;

• A molécula do hidrogénio é a mais volátil que existe, tendo uma temperatura

de condensação de – 253ºC. O que significa que a liquefação do hidrogénio

é um processo extremamente ineficiente e caro;
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• Assim, para se conseguir uma “densidade de energia por unidade de

volume” suficientemente elevada para que a autonomia dum veículo

automóvel seja aceitável, tem que se recorrer a depósitos com pressões

extremamente elevadas, superiores a 700 atmosferas;

• Como comparação dos problemas de segurança envolvidos, uma botija de

gás butano apenas tem uma pressão de 16 atmosferas…

• E isso é não só extremamente ineficiente em termos de energia necessária

para se atingirem esses níveis de compressão, como é extremamente caro,

e coloca graves questões de segurança.
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• São pois ainda necessários importantes desenvolvimentos tecnológicos

prévios, e uma posterior análise comparativa das várias alternativas em

presença, para que as políticas públicas possam promover as soluções mais

adequadas às exigências do mercado.

• Infelizmente a Resolução do Conselho de Ministros nº 63/2020, de 14 de

Agosto, ao estabelecer, ao melhor estilo da defunta União Soviética, sete

metas obrigatórias para a produção e consumo de hidrogénio eletrolítico

até 2030, amarra os consumidores portugueses a tecnologias imaturas,

perigosas e caríssimas, é um novo desastre anunciado que só vai agravar

o terror que os portugueses têm pela frente até 2032 .
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6. Uma Estratégia Energética que Promova a Competitividade da

Economia de Portugal

6.1 - Os Dramas do Sistema Elétrico até 2032

• As FIT concedidas a potências intermitentes destroem o mercado de

eletricidade em Portugal, eliminando qualquer concorrência, pelo que vão

obrigar as Empresas e as Famílias portuguesas a pagar até 2032 um preço

muito mais elevado do que os nossos competidores diretos na Europa e,

sobretudo, fora da Europa, como a China, a Índia, Marrocos e Egipto;
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• De facto, as potências intermitentes com FIT tornam a operação das

centrais de backup, de que necessitam para evitarem apagões, num “

verdadeiro inferno”, porque as expulsam do mercado sempre que haja vento

ou sol, condenando-as a um regime desastroso de sucessivos

pára/arranca.

• E é isto que está neste momento a tornar o preço grossista da eletricidade

no MIBEL muito mais elevado do que na maioria dos restantes países da

União Europeia;
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• Por outro lado, o encerramento das Centrais a carvão concretizado em

2021, e das Centrais a gás natural, em especial da Tapada do Outeiro previsto

para 2025, coloca um grave problema de fiabilidade do nosso Sistema

Elétrico por ausência de potências firmes suficientes, aumentando o risco de

potenciais “apagões”;

• Portugal enfrenta hoje a maior crise económica dos últimos 100 anos, tem

um enorme problema de falta de competitividade e um endividamento

global da ordem dos 350% do PIB;

É dever dos engenheiros portugueses fazerem propostas concretas que

reforcem os três pilares essenciais do Desenvolvimento Sustentável:

Economia, Tecnologia e Ambiente.
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6.2 – Propostas de Otimização do Sistema Elétrico até 2040

Apresento de seguida um contributo para corrigir este desastre do Sistema

Elétrico, e assim contribuir para o Futuro da Economia portuguesa:

− Manter operacional o sistema de backup de Centrais térmicas até 2045,

como a Alemanha já decidiu;

− Reforçar com urgência as interligações elétricas entre França e a

Península Ibérica até 8.500 MW, que é a solução mais eficaz de “ diluir a

intermitência e reduzir as emissões de CO2 no âmbito do Mercado

Europeu de Eletricidade ;

− Reforçar em 400 MW até 2030 as potências das Centrais de Biomassa,

assegurando um reforço do backup a partir de potencias renováveis

“firmes e verdes”;
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− Promover até 2030 Projetos de desenvolvimento tecnológico nas

principais alternativas de “armazenagem de eletricidade”, nomeadamente

baterias e sistemas de “ gases verdes “ a partir da eletrólise e da

biomassa, a fim de se poderem obter até essa data dados tecnológicos e

económicos objetivos e fiáveis sobre qual o melhor mix de soluções a

adotar para se garantir a competitividade da economia de Portugal .
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Muito Obrigado pela Vossa Atenção.
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