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 Esta estratégia da UE irá:

  estabelecer metas ambiciosas em termos de crescimento do setor da energia de fontes 
renováveis ao largo

  incentivar o investimento público e privado em novas infraestruturas e na investigação

 facilitar o trabalho conjunto e mais eficiente de diferentes regiões 

 proporcionar um quadro jurídico claro e estável

A UE está a reforçar as suas metas climáticas para 2030 e está 
empenhada em tornar-se climaticamente neutra até 2050. 

A energia proveniente de fontes renováveis desempenhará 
um papel importante na consecução desta ambição reforçada, 
incluindo por via do aumento da produção de energia no mar 
e a partir do mar. 

A UE já é líder mundial em termos de tecnologias e produção de 
energia a partir de fontes renováveis ao largo, mas tem potencial 
para um desenvolvimento adicional e eficaz em termos de custos. 

A Estratégia para a Energia de Fontes Renováveis ao Largo, 
apresentada pela Comissão Europeia, ajudará a concretizar este 
potencial e a manter a liderança da UE neste setor. 

1991* 2010** 2030Hoje 2050

Potência média das turbinas eólicas ao largo 0,45MW 3 MW 7,8 MW

12 GW ≥60 GW 300 GW

13 MW ≥1 GW 40 GW

Passado, presente e futuro

Estratégia para a Energia de Fontes  
Renováveis ao Largo

* Primeiro parque eólico marítimo: Vindeby, Dinamarca. 
** Incluindo o Reino Unido

Capacidade instalada de energia eólica ao largo na UE

Capacidade instalada de energia oceânica (por ex., ondas e marés)

3 GW

3,8 MW

5 MW



    A energia de fontes renováveis ao largo beneficia a economia, 
o ambiente e a sociedade da Europa

    Principais elementos da estratégia
Investimento 
  Incentivar os investimentos necessários para desenvolver eficazmente as tecnologias de produção 
de energia a partir de fontes renováveis ao largo — estimados em quase 800 mil milhões de 
EUR até 2050

  Aumentar a segurança para os investidores e abrir caminho a investimentos, reduzir os obstáculos 
e encontrar a melhor combinação entre financiamento público e privado

Cooperação regional
  Promover a cooperação transfronteiras, em especial no mar do Norte, no mar Báltico, no mar 
Mediterrâneo, no mar Negro, no oceano Atlântico, nas regiões ultraperiféricas e nos territórios 
ultramarinos 
  Promover uma cadeia de abastecimento pan-europeia que envolva várias regiões, em zonas 
costeiras e interiores 
  Melhorar o ordenamento do espaço marítimo com vista a uma implantação bem-sucedida e em 
larga escala da produção de energia de fontes renováveis ao largo e à utilização sustentável do 
nosso espaço e dos nossos recursos marítimos

Legislação previsível 
  Promover projetos inovadores que garantam uma implantação rendível da energia de fontes 
renováveis ao largo
  Dar segurança aos promotores e reduzir os riscos para os investidores

Reforço das cadeias de abastecimento e apoio à inovação contínua
  Manter e reforçar a liderança europeia em matéria de tecnologia e investigação 
   Melhorar as infraestruturas portuárias para apoiar a implantação e a ligação da energia de fontes 
renováveis ao largo

  Fortalecer toda a cadeia de valor industrial na Europa, incluindo o apoio ao trabalho e às competências

ECONOMIA

•  Oportunidades de investimento, 
crescimento e exportação 
para a indústria europeia; 

•  Empregos verdes para os 
cidadãos das regiões costeiras 
e do interior, por exemplo na 
indústria transformadora e na 
investigação;

•  Redução da dependência das 
importações de energia, incluindo 
combustíveis fósseis.

AMBIENTE

•  Redução das emissões de 
gases com efeito de estufa;

•  Aumento da produção de 
energia limpa e renovável;

•  Proteção do ambiente e da 
biodiversidade.

SOCIEDADE

•  Energia a preços mais 
acessíveis para os 
consumidores europeus;

•  Aprovisionamento 
energético mais estável;

•  Melhoria da saúde e do 
bem-estar dos cidadãos 
devido à redução da poluição 
atmosférica.
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