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Nos primeiros sete meses do ano, em resultado da situação de seca severa que o país atravessa e
que faz reduzir a disponibilidade hídrica, a produção fóssil voltou a atingir uma produção significativa
– 55,1 %, um dos valores mais alto da última década. Esta maior produção termoelétrica tem como
consequência o aumento do preço da eletricidade no mercado grossista que se situou no valor médio
de 50,89 €/MWh, bem acima dos valores homólogos de anos anteriores quando a produção de
eletricidade renovável é mais favorável. Por exemplo, em 2016 quando a produção renovável atingiu
os 67 %, o preço médio do mercado grossista foi bem menor – 31,22 €/MWh.
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Figura 1: Repartição das fontes na produção de eletricidade em Portugal Continental. (janeiro até
julho 2017)
Fonte: REN; Análise APREN
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Figura 2: Correlação entre o preço de Mercado e a produção renovável (julho de 2015 a julho de 2017)
Fonte: OMIE, REN; Análise: APREN
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Figura 3: Evolução da produção de eletricidade por fonte (julho de 2015 a julho de 2017)
Fonte: REN; Análise APREN
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Figura 4: Diagrama de Carga Elétrico de Portugal Continental em julho de 2017
Fonte: REN; Análise APREN
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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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