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O que é a energia?
• Energia: uma grandeza física que traduz a capacidade de fazer (trabalho);
i.e., não podemos fazer nada sem energia;
• Energia assume diversas formas: calor, movimento, electricidade,…
• Fazer : há sempre um processo de transformação de energia para uma 

forma de energia útil, adequada ; 
• Queimamos um combustível (gás) para aquecer água (fazer a sopa) –calor; 

queimar é um processo da química…; combustíveis contêm energia 
química que se liberta na combustão;

• Esta pode ser tb transformada em força motriz- movimento, no motor do 
automóvel para se ter energia mecânica(mais uma transformação);

• Algo se perde sempre em cada transformação!
• Rendimento da transformação: eficiência energética.
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O problema…
• A vida necessita de energia, a energia que alimenta o 

metabolismo…
• Praticamente toda a energia que utilizamos, directa ou 

indirectamente, vem do SOL  
• 10 000  X mais abundante do que usamos para as nossas 

necessidades em cada instante (todas!)… 
• Exemplos:

ü A fotossíntese: as plantas, o mundo vegetal
ü O mundo animal que depende do mundo vegetal
ü Mesmo os combustíveis fósseis têm uma origem em processos 

naturais lentos, com a duração de milhões de anos, através da  
decomposição de organismos soterrados …
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O problema…?

• Descobrimos os combustíveis fósseis e criámos 
uma forte dependência; como se fosse de uma 
droga… 

• …que liberta CO2…

• Não vão poder  durar sempre (são finitos!).
• Mas, entretanto, têm consequências funestas 

sobre o clima (efeito de estufa) e, no limite, e se 
não tivermos juízo, sobre a nossa própria vida; 
temos de cortar desde já com esta dependência.
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Níveis de CO2 atmosférico
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A situação é grave!
Efeito à escala global.
• Aumento de temperatura
• Redução da precipitação
• Subida do nível do mar
• Mudança na probabilidade de ocorrência de efeitos 

climáticos extremos, p.ex: furacões e a sua 
intensidade…

• (…) 
• Mas com repercussões locais diferentes: o 

mediterrâneo é uma área que será das mais  afectadas

7



MID 
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RCP2.6 RCP8.5
Aumento da Temperatura (relativa a 1986-2005) 
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Disponibilidade de água na região MENA à luz das 
alterações climáticas
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O que fazer?

Descarbonizar!
i.e. reduzir o recurso aos combustíveis fósseis:

– Carvão
– Petróleo
– Gás 

• Retirar CO2   da atmosfera : reflorestar
sequestrar/armazenar

– Encontrar alternativas para a Energia 

Mas, ainda antes de pensar em alternativas para a energia…
Reduzir o desperdício:

1. Consumos evitados - suficiência energética
2. Serviço = Energia x Eficiência energética
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Distribuição de consumo de Energia 
Final na Europa
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As Energias Renováveis têm o papel 
principal! 

Energias 
Renováveis

Energias 
Renováveis

Energias Renováveis :  
biocombustíveis, Comb. 
solares (H2)…

Hidrica
Eolica
Solar
Biomassa/
resíduos

Solar
Biomassa
(…) 

+ Suficiência Energética.
Eficiência Energética,  
Gestão da procura
(…)
+ Comportamento, 
Cultura



O caso da electricidade
Em Portugal:
§ >50% de renováveis na produção de eletricidade: eólica e 

hídrica.
§ ~30% de carvão: 2 centrais, 5-6 anos para encerrar de acordo 

com o fim de vida – Sines e Pego.

Situação excecionalmente favorável para a descarbonização: 
uma saída indolor.
Qual deve ser a Política Energética para a sua substituição?
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COP21 e a descarbonização da economia



Energia Electrica, produção anual: ~50TWh
hoje

Hidrica
(seco- chuva)

~10-30%

Eólica ~25%

Solar
<1.5%

Nat.G. +
Cogeraçao

biomassa/resíd
uos

Importaçao

~30-20%

Coal ~25%
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2030 

30%
w/rev. p

30%
w/rer. P

30%

10%

0%

Hidrica pode crescer (ano seco, 
humido) Eólica pode crescer : Off

shore + on shore

Eolica + hidrica com 
bombagem reversivel

Carvão está fora! 

Solar e armazenamento 
30% : como?

[MW]
Baixo Sabor 189
Foz Tua 261
Torrão 140
A. Rabagão 68
Frades 191
Frades II 780
V. Furnas 125
Aguieira 336
Alqueva 496
Total (presente) 2600
Gouvães (2022) 880
Total  (in 2022) 3500



O solar e a electricidade
Exemplo: Central Fotovoltaica - Serpa
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Centrais termoelectricas STE

2D - tecnologias concentração linear, PT e LFR

3D- tecnologia torre

PT

LFR
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Esquema simplificado das Centrais STE com 
armazenamento do futuro

550°C

292°C

540°C



Plataforma de Sais Fundidos em
Évora
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~7m



Solar e electricidade 

• PV descentralizado : 1500MWp (tipo “roof top”) ; 

• PV centralizado:~4000 MWp

+

• CSP ou STE: ~4000MWp

Centrais com até 8h de armazenamento de energia 

à potencia nominal  

Várias centrais podem ser vistas como capazes de 

armazenar energia por 16h ou mais entre si; 

Energia armazenada por dias ( 2,3, ou mais dias )
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• Instalação 50MW - 600 empregos 
durante construção (1-2 anos); 

• +2000 empregos na indústria de 
produção, engenharia e 
comissionamento;

• 60-70 empregos permanentes em 
O&M;

Instalação 100MW = 1000 
empregos

• 70-75% do investimento na 
indústria local e capacitação local.

Em Portugal >80 %?
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Torressol, Andasol: Andaluzia

2,4GWe em Espanha- centrais de 50MW
Consequências- p.ex: emprego!



Calor de processo para a Industria
KEMET (Évora) : T<180ºC
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Como já aconteceu em Portugal, no passado
(com a  Hídrica, por exemplo)

Em geral:
Redução de importações relacionadas com energia 
(combustíveis)
Criação de investimento positivo em produção, 
serviços (engenharia), construção, criação de emprego
Criação de oportunidades de exportação: tecnologia, 
equipamento
Combate direto das alterações climáticas com redução 
dos impactos atuais e custos associados
Custos de produção mais baixos
(…) 
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A transição para as ER é vantajosa 

Não é só tecnologia…



Cultura/Desenvovimento
• Vai ser determinante adoptar um novo paradigma
• Passar do consumismo desenfreado, do 

desenvolvimento insustentável em que vivemos, desta 
visão de crescimento a qualquer preço e  de mercado a 
curto prazo, para a visão da  sustentabilidade 
(desenvolvimento sustentável).

• Ano passado, 2 laureados com o prémio Nobel da 
Economia: integrar as alterações climáticas e a 
inovação tecnológica nas análises económicas de longo 
prazo…!

• Temos de saber perguntar e responder a perguntas 
como: “quanta energia necessito para ser feliz?” 
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Conclusões (cont.)

Temos de tornar esta questão num tema central da 
discussão e da acção politica.
Portugal tem condições naturais excelentes 
(recursos energéticos renováveis!) para encarar a 
necessidade de mudança (somos um país rico!) 
Não deveremos mais ser governados por nenhum 
partido que não tenha este tema como central nas 
suas politicas e não proponha metas e soluções 
concretas…
Encorajo-os vivamente a dizer o mesmo!
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Obrigado pela vossa atenção ! 
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