
 

 

 
 

 

DIRECÇÃO-GERAL DAS POLÍTICAS INTERNAS DA UNIÃO 

DEPARTAMENTO TEMÁTICO B: 

POLÍTICAS ESTRUTURAIS E DE COESÃO 

 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

INFRAESTRUTURA PARA 
AS ENERGIAS RENOVÁVEIS: 

UM FATOR DE DESENVOLVIMENTO 
LOCAL E REGIONAL 

 

 

ESTUDO 

SÍNTESE 

 

Resumo 

O presente estudo traça uma panorâmica do desenvolvimento da infraestrutura 
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explora as atuais e futuras medidas da infraestrutura para as energias 
renováveis, bem como os projetos de redes elétricas nos programas de coesão e 
nos planos nacionais para as energias renováveis. 
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SÍNTESE 

O presente estudo explora as possibilidades de desenvolvimento da infraestrutura para as 
energias renováveis para se alcançar os objetivos da Estratégia Europa 2020, com uma 
ênfase a nível regional/local. Tanto os investimentos da Política de Coesão neste domínio que 
visam dar apoio aos objetivos da UE 2020 como o efeito destes investimentos no 
desenvolvimento socioeconómico das regiões são tomados em consideração. Ao avaliar 
estudos de casos de cinco regiões que produzem energias renováveis na União Europeia 
(UE), este estudo refere a produção integrada de energias verdes através da criação de redes 
elétricas, instalações para armazenagem de energia, infraestruturas de energia inteligente 
em lares e empresas e centrais de cogeração de calor e eletricidade. É dada atenção à 
expansão do intercâmbio transnacional de energia, particularmente aos empreendimentos 
comuns transfronteiriços entre países vizinhos e uma maior infraestrutura transeuropeia de 
energia. 
Em conformidade com a política regional como componente fundamental da Estratégia UE 
2020, este estudo explora a variedade de opções para se aumentar o apoio ao alargamento 
das redes existentes e à criação de uma nova infraestrutura que permita maximizar o 
potencial das energias renováveis.  
Além disso, o estudo avalia a forma como os projetos de desenvolvimento da infraestrutura 
regional para as energias renováveis estão a ser financiados no âmbito do atual período de 
programação dos fundos estruturais e as quantidades e respetiva qualidade. 

Atualmente, os mercados energéticos da UE enfrentam a pressão das ações políticas, como 
por exemplo o corte do fornecimento de gás natural por parte da Rússia, as flutuações de 
preços nos combustíveis fósseis e fenómenos climáticos graves que provocam danos nas 
estruturas existentes e pressionam o aprovisionamento energético durante períodos de 
extremo calor e frio. Em virtude do desastre ocorrido na central nuclear japonesa de 
Fukushima, as nações europeias reconsideraram também os seus programas de energia 
nuclear, tendo a Alemanha encerrado os seus sete mais antigos reatores. 
As dificuldades financeiras provocadas pela crise económica desde 2008 contribuíram para 
uma quebra no consumo de energia e uma relutância em investir em tecnologias limpas para 
a produção de energia. Um efeito positivo desta situação foi a inadvertida redução das 
emissões de CO2 devido à redução do consumo, embora a fragilidade da conjuntura possa 
levar a um regresso às centrais a carvão e a gás. Para evitar este recuo é agora o momento 
certo para se defender o investimento em infraestruturas para energias renováveis em vez 
de combustíveis fósseis, apesar dos custos de arranque serem mais avultados. A crescente 
dependência da UE dos combustíveis fósseis importados e a falta de instalações de 
armazenagem de energia deixa-a vulnerável às crises e à competitividade regional, uma vez 
que a disparidade entre as regiões da UE nas áreas mais expostas é especialmente 
pronunciada. 
Foram identificadas três questões fundamentais em termos de futuros mercados energéticos: 

A insuficiência dos investimentos em novas capacidades energéticas, tornando assim 
as infraestruturas vetustas incapazes de responderem devidamente às necessidades 
energéticas da UE;  

O défice de aprovisionamento em energia fóssil (e segurança), uma vez que muitas das 
fontes e reservas mundiais estão localizadas fora da UE, podendo o transporte e questões 
políticas e financeiras constituir também uma barreira para a disponibilização de 
combustíveis fósseis; 
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A procura energética em horas de ponta (e segurança) torna-se um problema durante 
períodos de condições climáticas cada vez mais extremas, o que provoca um maior stresse 
em termos de aprovisionamento energético. 

A atual política energética da UE considera que os objetivos centrais são a segurança do 
aprovisionamento, da competitividade e da sustentabilidade. Para se alcançarem estes 
objetivos deve seguir-se uma política de desregulamentação a fim de incentivar uma 
competitividade que conduza a preços baixos pagos pelo consumidor, e reúna mercados 
regionais fragmentados num sistema de aprovisionamento energético pan-europeu que 
possa garantir a segurança. A luta por uma redução global no consumo de combustíveis 
fósseis comporta o duplo benefício de se reduzir as emissões de CO2 e a dependência em 
relação a fornecedores externos de combustíveis fósseis, agindo-se assim em prol da 
sustentabilidade e da segurança dos objetivos de aprovisionamento.  
Esta energia será substituída por fontes renováveis como a energia eólica, os biocombustíveis 
e a energia solar, que podem ser usadas tanto no território da UE como através do recurso a 
centrais localizadas ao largo da costa. 

Além disso, os chamados «objetivos 20-20-20», que devem ser cumpridos até 2020, incluem 
uma redução em 20 % das emissões de gases com efeito de estufa em relação a 1990, 
fontes de energias renováveis (FER) que forneçam 20 % de toda a energia consumida na UE, 
e uma utilização da energia inferior em 20 % do que num cenário comparável onde não 
fossem tomadas quaisquer medidas para a sustentabilidade.  

A implementação de energias renováveis e das medidas de eficiência energética estão 
atualmente nas mãos de cada um dos Estados-Membros, uma vez que não existe qualquer 
legislação abrangente ao nível da UE. Aos Estados-Membros são atribuídas metas específicas, 
embora a Comissão Europeia sugira políticas a nível da UE que ajudem a acelerar os 
progressos e garantam mercados integrados. A Comissão propôs várias soluções para se 
alcançar uma Europa eficiente em termos energéticos, sendo a principal a melhoria da 
eficiência em áreas amplamente inexploradas nos setores da construção civil e dos 
transportes, como os requisitos para uma utilização mais ampla do design ecológico e uma 
infraestrutura para os veículos elétricos.  
A Comissão Europeia considera inadequada a atual infraestrutura energética para ligar e 
servir toda a Europa e reconhece os desafios que implicam a sua melhoria, tanto para o setor 
privado como para os governos nacionais, e por isso propõe que se introduzam diretivas 
descendentes a nível da UE que permitam modernizar e interligar de forma suficiente as 
redes nacionais de energia, com o objetivo ulterior de alcançar um mercado único europeu. 
Como a produção de muitas Fontes de Energia Renováveis (FER) oscila de acordo com os 
padrões meteorológicos, uma infraestrutura bem ligada podia evitar futuras crises ao 
fortalecer a oferta, podendo a energia ser facilmente transportada através da Rede Europeia 
de Energia. Podem ser implementadas, até 2020, medidas adicionais, como os «contadores 
inteligentes» destinados a mostrar com transparência ao consumidor o seu consumo de 
energia, em 80 % dos lares da UE.  
A política regional desempenha um papel importante neste contexto. No entanto, enquanto 
as energias renováveis recebem, em comparação, maior apoio do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER) do que a eletricidade convencional, em relação ao 
orçamento geral e ao contributo da UE, a parcela total de apoio à infraestrutura para as 
energias renováveis representa apenas 4% do contributo total do FEDER inscrito no 
orçamento da UE para o período de 2007 a 2013. Um maior financiamento dos países da 
Europa do Sul e Oriental reflete, em termos territoriais, o papel da política de coesão no 
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investimento em infraestruturas, sendo que os países da Europa Central e do Norte recebem 
o menor apoio à infraestrutura para as energias renováveis. De um modo geral, o montante 
de financiamento do FEDER neste domínio é relativamente baixo, em especial no que 
respeita o apoio a investimentos na rede energética. 
As duas principais fontes de cofinanciamento direto pela UE no âmbito das políticas de apoio 
e promoção da eficiência energética e das energias renováveis são o Programa «Energia 
Inteligente – Europa» (EIE) e o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER). 
O plano do programa EIE financia projetos individuais com base num convite à apresentação 
de propostas, e o FEADER apoia principalmente a energia da biomassa relacionada com a 
produção agrícola. No entanto, estas duas fontes apenas contribuem com montantes 
insignificantes se considerarmos o quadro global. É possível obter verbas adicionais de uma 
variedade de programas, como os programas de Assistência Conjunta de Apoio a Projetos 
nas Regiões Europeias (JASPERS), Recursos Europeus Conjuntos para as Micro, Pequenas e 
Médias Empresas (JEREMIE) e Apoio Europeu Conjunto para o Investimento Sustentável em 
Zonas Urbanas (JESSICA), bem como através de fontes como o Banco Europeu de 
Investimento (BEI). 

CASOS DE ESTUDO 

Foram selecionadas nove regiões como casos de estudo, que foram analisadas com base nas 
medidas já existentes e futuras relacionadas com a infraestrutura para as energias 
renováveis e suas vantagens para o desenvolvimento social, económico e territorial. Cada 
caso de estudo permite desenvolver os seguintes tópicos:  

 Compatibilidade, complementaridades e eficiência dos fundos regionais da UE 
que apoiam esta infraestrutura; 

 Responsabilidade dos vários agentes envolvidos na criação da infraestrutura e 
gestão do apoio (governação a vários níveis); 

 Impactos dos investimentos no desenvolvimento económico, social e territorial. 

Foram escolhidas duas localizações na Áustria por terem implementado uma variedade de 
ações bem sucedidas na utilização das energias renováveis. Güssing, no Estado de 
Burgenland, e Vöckla-Agar, na Alta Áustria, representam regiões do país com diferenças 
económicas, geográficas e históricas e que têm tido diferentes níveis de sucesso na utilização 
das energias renováveis.   Güssing é o melhor exemplo prático, uma vez que uma região 
periférica que anteriormente era pobre e tinha perspetivas incertas se tornou num modelo de 
sustentabilidade, com toda a energia que produz a provir de fontes renováveis.  A produção 
de energia resulta de uma mistura de biomassa e das energias solar e fotovoltaica 
produzidas localmente, sendo que as 27 centrais elétricas descentralizadas existentes 
atualmente no distrito de Güssing produzem um excesso suficiente de energia para gerar um 
lucro que é reinvestido no financiamento de FER.  
Em contrapartida, Vöckla-Agar está localizada numa região industrial rica da Áustria, na 
proximidade de grandes centros económicos. A sua estratégia envolve um centro 
tecnológico, que promove atividades empresariais inovadoras em termos de sustentabilidade 
e a divulgação de ideias para a eficiência energética, mas que ainda não atingiu os seus 
próprios objetivos de eficiência para se tornar uma região modelo. Tal como em Güssing, o 
objetivo aqui não é apenas tornar o sistema energético sustentável mas também apoiar a 
economia local, manter o máximo possível do valor acrescentado na região, garantir os 
empregos existentes, criar novos e proteger os meios de subsistência dos agricultores.  A 
estratégia em Vöckla-Ager é trabalhar de forma transversal e salvaguardar a diversidade.  
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A Madeira e os Açores, em Portugal, enfrentam desafios especiais enquanto arquipélagos 
isolados, com uma distribuição demográfica e situações económicas diferentes. Como estes 
arquipélagos estão muito distantes dos grandes centros populacionais, o acesso está 
restringido aos mercados energéticos internos, tendo de suportar elevados custos com o 
transporte de combustíveis fósseis ou produzir eles próprios a energia.  A Madeira utiliza 
energia hidroelétrica e eólica, energia produzida através da incineração de resíduos e energia 
fotovoltaica, cujo desenvolvimento foi amplamente cofinanciado pelo FEDER.  A sua central 
dos Socorridos tem capacidade para armazenar energia durante as horas de vazio, 
melhorando deste modo a eficiência energética da ilha. Os Açores têm um grande potencial 
por explorar no que diz respeito às energias renováveis e sobretudo à energia geotérmica, 
graças à sua localização numa falha tectónica. Atualmente, duas centrais geotérmicas 
produzem 40 % da energia do arquipélago e existem também instalações eólicas e 
hidroelétricas nestas ilhas. No período de 2000 a 2007 os Açores foram uma das regiões mais 
eficientes da UE em termos energéticos. Estão em curso diversas iniciativas nas duas áreas 
para explorar e expandir o uso de FER e desenvolver novas formas de produção de energia 
(por exemplo, a energia das ondas, a energia das marés e a energia derivada do hidrogénio). 
O arquipélago recebeu mais apoio de iniciativas de financiamento da UE do que os outros 
casos de estudo em questão, que desempenharam um papel significativo no 
desenvolvimento da capacidade de geração das energias renováveis.  
A Roménia segue uma abordagem centralizada na política regional, e é por essa razão que 
não foram selecionadas regiões específicas como casos de estudo neste país.  Embora o país 
esteja bem equipado com redes elétricas, a sua infraestrutura antiquada (30 % da qual foi 
construída na década de sessenta do século XX) provoca perdas significativas nas cadeias de 
aprovisionamento energético, impulsionadas por uma procura cada vez maior resultante da 
expansão económica. No entanto, as potencialidades para o desenvolvimento de fontes de 
energia renováveis são elevadas, sobretudo a energia da biomassa, a energia hidroelétrica, a 
energia geotérmica e a energia eólica, estando esta sobretudo presente na costa do Mar 
Negro e em regiões montanhosas. A UE estabeleceu como objetivo para a Roménia uma 
quota de 24 % para a produção de energias renováveis em 2020, mas têm sido identificados 
os grandes investimentos necessários e os custos operacionais como barreiras fulcrais para 
uma implementação com êxito do aumento da capacidade de geração. Na qualidade de novo 
Estado-Membro, a Roménia possui pouca experiência na utilização de verbas da UE e está 
atualmente a investir muito pouco nas energias renováveis, situação esta que se poderá 
alterar num futuro próximo.  
A Suécia destaca a Suécia Setentrional como região que possui exemplos de boas práticas 
e potencialidades inexploradas. Trata-se de uma região escassamente povoada e cujos 
recursos naturais favorecem as energias hidroelétrica, eólica e da biomassa. A grande 
quantidade de solos disponíveis e a falta de concorrência cria excelentes condições para a 
exploração de energia, favorecendo a produção centenária de energia hidroelétrica desta 
região. Estas centrais estão espalhadas pelo país e produzem 50 % da energia da Suécia. A 
produção de calor, biogás, energia eólica, combustíveis refinados e biomassa na Suécia 
Setentrional poderia aumentar significativamente se não enfrentasse entraves como o 
transporte através da rede nacional, em virtude da sua localização remota e da falta de uma 
infraestrutura suficientemente desenvolvida para suportar as grandes quantidades de energia 
que podiam ser produzidas. A rede atual tem poucas potencialidades por explorar, e por isso 
teria de ser bastante reforçada para se poder expandir a produção. Além disso, as 
administrações locais mostram resistência ao reforço da rede, pois algumas delas não 
reconhecem as energias renováveis como um setor em crescimento e até põem em prática 
políticas de desincentivo. Como as autarquias locais têm bastante peso na Suécia, poderá ser 
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necessário criar sistemas de compensação ou dar destaque aos bons exemplos relativos ao 
modo como um município ou região pode beneficiar de investimentos em infraestruturas para 
as energias renováveis a fim de estimular o progresso neste domínio.  
No Reino Unido, a Escócia e o País de Gales servem de casos de estudo, apresentando 
um elevado potencial de produção de energias renováveis, mas com infraestruturas em fases 
diferentes. O programa ISLES (Irish-Scottish Links on Energy Study – Links Irlandeses e 
Escoceses sobre o Estudo da Energia) considera duas localizações ao largo da costa do Reino 
Unido como as principais candidatas ao desenvolvimento de uma rede maciça capaz de 
captar as energias eólica, das marés e das ondas: o Conceito Norte (Northern Concept), em 
águas escocesas, e o Conceito Sul (Southern Concept), na costa do País de Gales. Uma vez 
que a Escócia possui atualmente um quarto dos recursos europeus em matéria de produção 
de energia eólica e das marés ao largo da costa, o Governo estabeleceu metas ambiciosas 
para as energias renováveis, esperando retirar proveitos destes vastos recursos e posicionar 
a nação como líder mundial na inovação, desenvolvimento e instalação de energias 
renováveis. Muitas das centrais estão localizadas em zonas periféricas e recebem fundos 
estruturais. No âmbito da sua política Energy Policy Statement, A Low Carbon Revolution 
(Declaração sobre a política energética – uma revolução com baixo teor de carbono), o País 
de Gales tenciona duplicar até 2025 a quantidade de eletricidade atualmente produzida por 
fontes renováveis, sendo que 40 % provirá do ambiente marinho, um terço do vento e o 
resto da energia sustentável da biomassa ou de pequenos projetos que utilizem as energias 
eólica, solar, hidroelétrica ou a biomassa local.  Contudo, atualmente o País de Gales ainda 
não tem uma rede com capacidade suficiente instalada em terra, e a questão da governação 
a vários níveis tem representado um tremendo obstáculo à aceitação das energias 
renováveis, dada a demora em ligar os projetos eólicos a uma rede em terra. 
Este estudo veio formular «questões angulares» que estavam definidas no caderno de 
encargos e as suas conclusões tentam dar resposta às seguintes questões: 

 Que infraestruturas regionais são necessárias para expandir o uso das 
energias renováveis? 

Será necessária uma combinação de infraestruturas a nível regional para expandir o uso das 
energias renováveis.  Os trunfos específicos de uma região (como, por exemplo, as energias 
eólica, geotérmica, da biomassa, etc.) devem ser determinados e utilizados da melhor forma, 
um processo que está já bastante adiantado e é visível nas regiões que possuem casos de 
estudo. Para se enfrentar o desequilíbrio existente nas energias renováveis disponíveis na 
UE, as estruturas das redes devem ser reforçadas e integradas, de modo a criar-se um 
mercado energético pan-europeu capaz de levar estas energias a todas as regiões. As redes 
inteligentes, previstas no projeto de política energética da Comissão Europeia, serão 
especialmente relevantes no futuro. 

 Quais são atualmente as principais medidas para promover a 
infraestrutura de energias renováveis nos programas do FEDER e planos 
energéticos nacionais para as energias renováveis? Existe 
complementaridade ou sobreposição entre eles? 

Os financiamentos do FEDER têm sido mínimos em termos de investimento na infraestrutura 
para as energias renováveis que o presente estudo aborda, estando o seu apoio mais 
direcionado para a produção de energias renováveis e medidas de eficiência energética. Em 
virtude da debilidade geral do apoio à infraestrutura para as energias renováveis, os 
programas do FEDER e os planos energéticos nacionais para as energias renováveis não se 
contrariam entre si. 
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 Porque é que os investimentos da política de coesão na infraestrutura 
regional para as energias renováveis têm sido tão lentos até agora? 

As conclusões revelaram ser especialmente difícil financiar a infraestrutura para as energias 
renováveis, uma vez que são poucos os incentivos aos investidores privados e que a lógica 
administrativa em muitos Estados-Membros envolve diversos níveis e serviços da 
administração quando se trata da política energética, o que leva a enormes perdas com 
atritos nas estratégias de financiamento e conduz a custos operacionais desnecessariamente 
elevados para os beneficiários das verbas.  A experiência e o know-how na gestão de verbas 
da UE são condições prévias essenciais para salvaguardar a utilização de verbas, e as 
dificuldades em atribuir as verbas aos beneficiários certos é posta em evidência no estudo do 
caso romeno. 

 Como poderão os interessados regionais e nacionais ser incentivados a 
investir mais na infraestrutura para as energias renováveis? 

Os principais obstáculos a um maior apoio do FEDER são as complexas condições de mercado 
e os quadros legislativos, que constituem um dos principais problemas nas tentativas de 
liberalização do mercado da energia na UE. Porém, até agora, não se evidenciaram efeitos 
em grande escala.  A Comissão Europeia, os governos dos Estados-Membros e os 
reguladores deveriam redobrar os esforços para eliminarem estes obstáculos, de forma a 
acelerar a integração da Rede Elétrica Europeia e melhorar a segurança de 
aprovisionamento. Uma cooperação mais estreita nos Organismos de Normalização Técnica 
(TSO – European Technical Standards Organisations) permite melhorar a fluidez dos fluxos 
de eletricidade, o que por sua vez aumenta a solidariedade entre países em períodos difíceis. 
Os investimentos regionais/locais deverão seguir planos integrados decididos aos vários 
níveis da política nacional e da UE, o que significa que os planos de ação nacionais para as 
energias renováveis terão de ser associados, de uma forma mais estreita e eficaz, às 
estratégias nacionais para os financiamentos da UE.  

 Quais são as diferenças entre Estados-Membros neste contexto e quais 
são as razões dos problemas detetados? 

Foram identificadas as seguintes diferenças: há disparidades entre os mecanismos gerais de 
governação na gestão da política regional e no desenvolvimento do território nacional, 
apresentando os Estados federais maiores perdas por atrito do que os Estados centralizados. 
A distribuição da posição de mercado nos mercados energéticos é afetada pela política, isto 
é, as economias com fornecedores de energia sujeitos a supervisão no âmbito de uma 
política podem impedir o desenvolvimento de sistemas alternativos de aprovisionamento 
energético. As prioridades da política nacional podem também colocar impedimentos a um 
investimento em energias renováveis quando é dada preferência ao financiamento noutra 
área. 

 Qual é a relevância da governação a vários níveis, da gestão partilhada e 
das potencialidades em termos de parcerias público-privadas para os 
investimentos em energias renováveis? 

Até agora, a governação a vários níveis tem constituído mais um obstáculo do que um fator 
de apoio.Os escalões suplementares nesta burocracia originam atrasos e colocam barreiras à 
implementação das energias renováveis. 
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 Quais são as potencialidades para a cooperação transfronteiriça e as 
estratégias macrorregionais na infraestrutura para as energias 
renováveis? 

O transporte transfronteiriço de energia é vital para garantir a segurança do 
aprovisionamento. As condições geográficas da Europa oferecem muitas localizações para 
duas nações explorarem em comum um recurso natural, e portanto as sinergias 
transnacionais podem dar uma ajuda à capacidade de produção de energia. A análise mostra 
que os interesses nacionais ainda prevalecem, mas os investimentos em grande escala na 
rede de alta tensão são um passo na direção certa.  

 Como podem projetar-se os potenciais efeitos territoriais, sociais e 
económicos das energias renováveis no desenvolvimento de regiões? 

É difícil atribuir efeitos socioeconómicos diretos à maioria dos investimentos, mas podem 
constatar-se efeitos positivos na infraestrutura para as energias renováveis – emprego, valor 
acrescentado e redução das emissões de CO2 a nível regional –, uma vez que uma 
diminuição da despesa com os combustíveis fósseis permite um aumento dos gastos públicos 
com estruturas para o desenvolvimento socioeconómico e melhorias na infraestrutura 
energética.    

Para se enfrentar o desafio que se coloca à armazenagem maciça de eletricidade para a 
indústria foram propostas várias soluções tendentes a melhorar o aprovisionamento em 
energias renováveis, como as «redes inteligentes», que requereriam vultuosos 
investimentos. As tarifas de transporte e distribuição teriam de ser reformuladas (e 
aumentadas) para incentivar os operadores das redes a investirem consoante as 
necessidades. 

VULNERABILIDADE  

Para se avaliarem as necessidades futuras e insistir no respetivo apoio é necessário averiguar 
os territórios com carências para antecipar um tal apoio. Todas as regiões da UE sofreram 
uma avaliação dos seus indicadores de vulnerabilidade quanto às novas capacidades 
energéticas e à suscetibilidade a uma escassez de combustíveis fósseis. A Europa é 
extremamente dependente destes combustíveis e importa atualmente 53,1 % da energia 
primária que consome.  A vulnerabilidade a uma escassez de combustíveis fósseis denota a 
existência de uma distinção clara entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental.  A maioria 
das regiões da Europa Ocidental – à exceção da Irlanda – está preparada para uma escassez 
no aprovisionamento de energias fósseis, ao passo que na Europa Oriental essa 
vulnerabilidade se situa acima da média, com a Roménia e os Estados Bálticos a surgirem 
como os mais vulneráveis. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita é o fator impulsionador 
desta vulnerabilidade, uma vez que um elevado PIB traduz uma elevada capacidade de 
adaptação, como acontece na Europa Ocidental, ao passo que um PIB baixo na Europa 
Oriental e na Irlanda revela o contrário. 

CONCLUSÃO 

Para nos servirmos destas conclusões na identificação de regiões adequadas à expansão do 
investimento na infraestrutura para as energias renováveis é útil compararmos os mapas de 
vulnerabilidade com o projeto da Comissão Europeia para as energias renováveis.  As regiões 
europeias apresentam divergências na sua adaptação à produção de energias renováveis e, 
sobretudo, nas modalidades para a produção destas energias, razão pela qual será 
necessário um equilíbrio da oferta e da procura entre regiões e interior das mesmas para 
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possibilitar a consecução dos objetivos da política energética da UE e a redução da 
dependência dos combustíveis fósseis. A política regional é um meio essencial alcançar com 
êxito esse objetivo, já que será necessária de futuro uma abordagem mais regionalizante em 
matéria de apoio à infraestrutura para as energias renováveis. 
Estes fatores fulcrais devem ser respeitados para se lograr um maior desenvolvimento das 
energias renováveis: 

Aumento dos investimentos na capacidade regional de produção de energias 
renováveis, como por exemplo nas potencialidades da energia eólica, e da energia solar nas 
regiões meridionais, assim como da energia da biomassa em regiões densamente 
arborizadas, onde as potencialidades não estiverem ainda exploradas. 

A distinção entre a energia renovável de «alta tecnologia» (eletricidade) e de 
«baixa tecnologia» (calor) será necessária para uma utilização mais eficaz e eficiente 
destas formas de energia. Será necessário distinguir melhor o tipo de aprovisionamento 
energético adequado para responder a um determinado tipo de procura de energia.  
A criação de soluções na área das redes inteligentes em combinação com soluções de 
alta tensão nas RTE irá permitir uma melhor distribuição da energia proporcionada pela 
eletricidade, que é relativamente valiosa. Terá de se dar resposta aos obstáculos existentes 
em termos de estrutura do mercado, para se alcançar um intercâmbio suave e eficiente a 
este nível. 
As regiões mais vulneráveis quanto à escassez no aprovisionamento energético e à 
dependência dos combustíveis fósseis deverão ser alvo de um apoio nacional e da UE 
para contrariar estas vulnerabilidades a longo prazo. 

 

 

 

 


