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PRODUÇÃO EÓLICA EM PORTUGAL VOLTA A ATINGIR RECORDES 

 

O sistema elétrico nacional registou um novo record de produção eólica diária. De acordo com 

informação divulgada pela REN, a 1 de fevereiro foram produzidos 102,8 GWh, que ultrapassam o 

anterior valor máximo de 101,9 GWh, registado apenas nove dias antes. Destaque ainda para a 

potência máxima de 4.594 MW, que representa também um valor histórico. 

Na data referida, 63% da eletricidade em Portugal foi produzida a partir de fontes eólicas, e “à hora de 

ponta eólica”, a produção eólica correspondeu a 90% do consumo nacional. Do total da produção de 

180 gigawatts hora (GWh), foi exportada cerca de 3,7% (6,7 MWh). 

Estes valores foram destacados pela associação internacional WindEurope, que no seu website referiu 

Portugal como o país europeu com maior incorporação de eólica na produção no dia 1 de fevereiro. 

A APREN congratula-se com este feito, na medida em que demonstra a capacidade dos nossos recursos 

endógenos e técnicos para uma produção de energia mais sustentável, enquadrada nos objetivos 

recentemente divulgados no Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) 2030. 

 
Sobre a APREN 
 

A Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN) é uma associação sem fins lucrativos, constituída em 

outubro de 1988, com a missão de coordenação e representação dos interesses comuns dos seus Associados na 

promoção das Energias Renováveis no setor da eletricidade.  

A APREN desenvolve trabalho em conjunto com organismos oficiais e outras entidades congéneres, a nível nacional 

e internacional, constituindo um instrumento de participação nas políticas energética e ambiental através do 

aproveitamento e valorização dos recursos naturais para produções de eletricidade, nomeadamente nos domínios 

hídricos, eólico, solar, geotérmico, da biomassa, do biogás e dos resíduos sólidos urbanos. 

Mais informação disponível aqui. 
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