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ELETRICIDADE DE ORIGEM RENOVÁVEL
EM PORTUGAL CONTINENTAL
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Figura 1: Repartição das fontes na produção de eletricidade em Portugal Continental
(1º semestre de 2017)
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A evolução do preço mensal spot de energia

Durante os primeiros seis meses do ano de

elétrica e da produção renovável, nos últimos

2017, o preço médio do mercado spot do

dois anos, é ilustrada na figura 2, pondo em
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Figura 2: Preço grossista da eletricidade e a produção renovável (junho de 2015 a junho de 2017)
Fonte: OMIE, REN; Análise: APREN
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A produção mensal de eletricidade, por
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hidroelétrica do mesmo período de 2017,
4.824 GWh, (ano hidrológico seco).
A figura ainda evidencia o acréscimo da
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de 2017 (5.884 GWh) esta taxa subiu para
35 %.
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Figura 3: Produção de eletricidade por fonte (junho de 2015 a junho de 2017)
Fonte: REN; Análise APREN
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A elevada taxa de utilização das tecnologias

O segundo destaque refere-se ao dia 22 de

fósseis, tanto a gás natural como a carvão

junho quando a representatividade renovável

(cuja taxa de utilização ronda os 86%), é

no consumo obtém um dos seus valores

especialmente evidente no mês de junho,

mínimos diários (21 %).

como evidenciado na discretização horária da

Por fim é evidenciado o dia do mês com maior

produção elétrica ao longo do mês (fig. 4).
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Figura 4: Diagrama de Carga Elétrico de Portugal Continental
(valores horários, junho de 2017)
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Valor referido à emissão das centrais para consumo, incluindo ainda as perdas nas redes e os
consumos em bombagem hidroelétrica
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SÍNTESE
No 1º semestre de 2017 as renováveis forneceram 46,9 % do total da produção elétrica
nacional. Na comparação deste valor com o do período homólogo do ano anterior
(71,0 %) identifica-se uma redução das FER no mix elétrico.
Esta redução percentual de renováveis no sistema eletroprodutor português fez com
que o preço da eletricidade no mercado spot diário do MIBEL subisse para 51,4 €/MWh
no 1º semestre de 2017, quando comparado com o período homólogo do ano anterior,
em que o preço foi mais baixo (29,69 €/MWh) em resultado da maior contribuição da
renovável no sistema.
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