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O acordo das interligações de energia é bom para Portugal?

O acordo entre Portugal, Espanha e França para reforçar as ligações de gás e eletricidade

agitou a política nacional. Eis os argumentos essenciais
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das redes do mercado europeu. Não consigo perceber as declarações do meu amigo Paulo

Rangel quando afirma que “na eletricidade ganhou França e o nuclear, perdeu Portugal e

as renováveis, no gás ganhou Espanha e o porto de Barcelona, perdeu Portugal e o porto

de Sines”. Estas afirmações não têm qualquer justificação técnica! O nuclear e as

renováveis não saem a ganhar ou a perder, como o porto de Sines não é afetado pelo

acordo. A capacidade instalada em eólica e solar hoje na Península Ibérica é de cerca de 57

GW e deverá crescer até 125 GW em 2030, a adicionar aos 23 GW de hídrica. A eólica e a

solar, com fatores de capacidade entre os 20%-30% (em média com menos de três mil

horas de produção equivalente das 8760 do ano), são fortemente intermitentes. A ponta

de consumo rondará os 42 GW. Haverá períodos de fortes excedentes de produção e

necessidade de suprir com geração a gás ou importação de França ou de Marrocos nas

horas em que não haja nem vento nem sol. É aqui que se constata a necessidade impe -

riosa do reforço das interligações, para evitar o desperdício desses excedentes ou para

evitar apagões. Isto beneficia igualmente o sector renovável na Península e o nuclear em
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França. Não há um que ganha e outro que perde. Com o reforço das interligações ganham

os dois. Sem reforço, perdem os dois, e perdem os respetivos países. Daí que a afirmação

de Paulo Rangel é tecnicamente incorreta.

O acordo resolve uma situação que se encontrava bloqueada desde 2014

O mesmo se passa com Sines. Não existem condições técnicas nem económicas para Sines

poder servir de entrada de gás natural liquefeito (GNL), seja de que proveniência for, para

servir outro mercado além do português e um pouco do espanhol. O diâmetro do

gasoduto foi dimensionado para esse fim, e não tem capacidade para mais. Não faz

nenhum sentido económico bombar GNL ao longo de dois mil quilómetros quando esse

GNL pode ser descarregado diretamente num dos outros 17 terminais europeus já

existentes, mais próximos dos pontos de consumo, além de outros cinco flutuantes em

vias de instalação! Sines nunca iria competir com Barcelona ou outro qualquer terminal,

com ou sem acordo. Quanto ao hidrogénio, é um conceito ainda por demonstrar técnica e

economicamente, muito longe da viabilidade. O tempo que demorará a fazer essa

demonstração é o tempo que o BarMar levará a ser construído. Muito dificilmente haverá

uma molécula de H2 que irá de Sines para a Europa, uma vez que se pode produzir

hidrogénio em qualquer sítio em que haja água e eletricidade. Sines poderá vir a jogar um

papel nesse jogo? Sim, mas será mais na produção local de produtos e combustíveis

sintéticos. Portugal só perderá se for chamado a contribuir financeiramente para a

construção do BarMar.
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