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Abordagem Metodológica 

I O presente estudo pretende ser um contributo para uma discussão objetiva da questão 
e para a tomada de decisões tendo por base sobretudo: 

I Uma análise comparativa do custo de eletricidade no contexto da competitividade da 
indústria, em particular por referência a Espanha e à média da EU-27 

I Um conjunto de dados que permitam trazer uma leitura o mais clara possível da questão 
e identificar o seu alcance/ impactos na competitividade da indústria portuguesa  

 

I O estudo foi conduzido no segundo semestre de 2013 e incluiu nomeadamente: 

I A consulta de fontes públicas (Eurostat, relatórios e contas, publicações, …) 

I Entrevistas aos principais stakeholders: players do setor, grandes consumidores, 
associações e decisores 

I A realização de um Survey junto de 553 empresas industriais 

I A consulta e alargamento de estudos de simulações de preços previamente realizados 
pela EDP 
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Principais conclusões 

1. A estrutura dos custos com eletricidade, e dos preços e abonos associados, é 

particularmente complexa, sendo que a sua principal componente é o custo da 

energia consumida, que é determinado pelo mercado livre ibérico 

 

2. Ao contrário da percepção generalizada, os preços médios da eletricidade em 

Portugal para clientes industriais são mais baixos do que a média da EU-27, e mais 

baixos do que em Espanha para a maioria dos clientes industriais sendo apenas mais 

altos para os grandes consumidores 

 

3. Para as indústrias eletro-intensivas, os custos com a eletricidade são um fator 

relevante para a sua competitividade. Os abonos e isenções parecem ser utilizados de 

forma mais intensa e dirigida por outros países para promoverem a competitividade 

das suas indústrias eletro-intensivas 

 

4. Medidas dirigidas no valor aproximado de 30M€ poderiam permitir alinhar os preços 

das principais empresas destes setores com Espanha 

 

 

 Title of the document 
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Para os grandes consumidores industriais o custo da energia, 
determinado pelo mercado livre ibérico, apresenta-se como o fator com 
maior peso no preço da fatura final de eletricidade 

MAT AT MT 

17% 

1% 

23% 59% 
67% 

1% 

15% 

17% 

19% 
1% 

72% 

8% 

Impostos não dedutíveis Redes CIEG Energia  

Fonte: ERSE, 2013 

Decompondo estes 3 elementos principais, identificam-se um total de 29 rúbricas 

O preço da eletricidade é composto 

por três elementos principais… 

Energia 

Tarifas de 

acesso 

Impostos 

… e varia com os perfis e níveis de consumo 

1 

2 

3 
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Os preços grossistas de eletricidade no mercado spot da Península 
Ibérica têm apresentado valores muito alinhados com França 

Fonte: Reuters 
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Preços médios por Banda sem IVA (€/MWh) 

81,5

91,9

104,0

114,8

140,0

181,3

77,0

87,7

100,3

119,6

155,9

214,0

Existe uma correlação direta entre os níveis de consumo e o gap de 
preços entre Portugal e Espanha (para 98% das instalações os preços são 
mais baixos em Portugal) 

Banda IA 

Banda IB 

Banda IC 

Banda ID 

Banda IE 

Banda IF 

Portugal Espanha 

Fonte: Eurostat, dados de 2S2012., EDP, Análise Eurogroup Consulting 

Gap ES/PT 

em % 

- 18,0 

- 11.4 

- 4,2 

+ 3,6 

+ 4,6 

+ 5,5 

15,0 

75,0 

 8,0 

 2,0 

 0,2 

  - 

%instalações %consumos 

0,3 

21,0 

 17,0 

 27,0 

 11,0 

  7,0 

A análise dos valores Eurostat para 2S2013 não altera de forma significativa estas conclusões   
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Preços médios por Banda sem IVA (€/MWh) 

81,5

91,9

104,0

114,8

140,0

181,3

77,0

87,7

100,3

119,6

155,9

214,0

84,0

95,0

110,8

118,2

138,3

186,7

Para o conjunto das bandas IA a IF, Portugal apresenta preços médios 
mais baixos que Espanha e UE 

Banda IA 

Banda IB 

Banda IC 

Banda ID 

Banda IE 

Banda IF 

Portugal Espanha EU-27 

PT/ESP: 97,9  PT/EU-27: 96,5 

Fonte: Eurostat, dados de 2S2012., dados EDP, Análise Eurogroup Consulting 

Preço médio relativo ponderado  

por mix de consumo de Portugal 
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Preços médios por banda sem IVA (€/MWh) 

55,3

79,0

89,4Banda IE 

Banda IC 

Banda IF 

Banda ID 

112,3 

Banda IB 

101,5 

Banda IG 

Banda IA 

137,5 

178,8 209,8 

151,7 

115,4 

Incorporando o desconto de interruptibilidade, e para a totalidade das 
instalações industriais, Portugal apresenta um preço médio ligeiramente 
inferior ao de Espanha 

Portugal Espanha 

Fonte:  

Eurostat, dados de 2S2012 – para Espanha; Análise 

Eurogroup Consulting 

1) ERSE, 2012 

2) “El gobierno cede al chantaje de las interrumpibles”, 

Fevereiro 2013  www.energias-renovables.com 

3/4) MAT+AT+MT, EDP  

PT/ESP: 99,4  

Preço médio relativo ponderado 

 por mix de consumo de Portugal 

I Mix de consumo industrial em 

Espanha, igual ao de Portugal 

 

I Preço da banda IG para Portugal 

3% superior ao de Espanha 

 

I Desconto de interruptibilidade total 

do país, em 2012 

I Portugal: 56,5 M€1 

I Espanha: 500 M€2 

 

I Consumo industrial total do país, 

em 2012: 

I Portugal: 22,2 TWh3 

I Espanha: 118,3 TWh4 

Pressupostos utilizados 
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Fonte: EDP 

I A simulação realizada para 589 instalações indica 

que o preço da eletricidade é mais favorável em 

Portugal para as bandas IC, ID e IE, que 

representam praticamente a totalidade das 

instalações analisadas (96%), em coerência com 

os dados Eurostat 

I Nas bandas IF e IG os preços apresentam-se em 

média menos favoráveis antes da aplicação do 

serviço de interruptibilidade 

Sem Desconto de 

Interruptibilidade

∆ PT/ES

Banda IC (ex-ID) 21 -25,46%

Banda ID 520 -7,98%

Banda IE 30 -1,77%

Banda IF 7 0,69%

Banda IG 11 2,95%

Total 589 -2,36%

Bandas 
Número de 

instalações

Preços menos favoráveis em Portugal 

A simulação realizada pela EDP corrobora esta conclusão, indicando que 
os preços são, em média, mais favoráveis em Portugal para 96% das 
instalações 
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Fonte: EDP 

Nota:Tendo em conta que a maioria dos inquiridos no survey responderam que a 

potência residual contratada para o serviço de interruptibilidade varia entre 0 a 10%, 

foram realizadas simulações com ambos valores.  

I Após aplicação do serviço de interruptibilidade 

com uma potência residual de 10%, os preços em 

Portugal passam a ser mais favoráveis para as 

bandas IF e IG 

I O resultado inverte-se quando a potência residual 

é 0. Ainda assim, a diferença de preços é residual: 

varia entre 1,1% e 1,8% 

I Foi realizado um teste adicional focado nas 

bandas IC e ID com uma amostra mais alargada 

de 1.369 instalações que permitiu ainda identificar 

que a média do gap de preços entre Portugal e 

Espanha é de -5,28€ (favorável a Portugal) com 

um desvio padrão de 7,80€, para um intervalo de 

confiança de 95% 

∆ PT/ES

PR=10%

∆ PT/ES

PR=0%

Banda IC (ex-ID) 21 -25,46% -25,5%

Banda ID 520 -7,98% -8,0%

Banda IE 30 -6,24% -6,0%

Banda IF 7 -6,56% 1,8%

Banda IG 11 -1,29% 1,1%

Total 589 -5,38% -3,9%

Bandas 
Número de 

instalações

Com Desconto de 

Interruptibilidade

Preços menos favoráveis em Portugal 

Incorporando o desconto de interruptibilidade com potência residual de 
10% os preços passam a ser mais favoráveis em Portugal também nas 
bandas IF e IG 
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Como avalia o preço da energia em Portugal quando comparado… 

9%

87%

4%
0%

18%

78%

4%
0%

4%

84%

7%5%

NS/NR Mais alto Equivalente Mais baixo 

13%

78%

9%

0%

16%

80%

4%

0%
4%

84%

9%
4%

NS/NR Mais alto Equivalente Mais baixo 

Em que baseia a  

sua opinião? 

9%

9%

33%

49%Base informada 

Opinião pública/Media 

Outra 

NS/NR 

Gas Natural 

Electricidade 

Gasolina e Gasóleo 

… com Espanha … com média EU-27 

Fonte: Survey Eurogroup Consulting 

Base informada: 
I Multinacionais realizam benchmarks 

internos, especialmente com Espanha  

I Associações profissionais proporcionam 
estudos setoriais comparativos 

No entanto, a perceção é que Portugal tem sistematicamente preços mais 
altos, mesmo por atores informados 
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Para a totalidade dos setores da atividade económica, o peso da 
eletricidade sobre os custos totais representa menos de 2% 

1 Auto-consumos valorizados aos preços de venda a clientes finais 

Fonte: INE, Contas nacionais 2010, DGEG, EDP  

6,9

2,4

3,7
2,0

2,7 

Agricultura, 

silvicultura 

e pescas 

2,5 

0,1 

Indústria 

extractiva 

6,9 

4,0 

0,3 

2,2 

Construção 

civil 

Água, 

saneamento 

e gestão de 

resíduos 

0,4 

Serviços TOTAL 

0,2 

Indústria 

transformadora 

Electricidade, 

gás, vapor e 

ar frio 

Auto-consumos1 

Exclui auto-consumos 

Peso da electricidade nos custos com bens e serviços dos vários 

sectores da atividade económica (2010, %) 
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Enfocando esta análise sobre os 75 maiores consumidores de 
eletricidade do país conclui-se que o peso da eletricidade na sua 
estrutura de custos é em média de 5,5% 

I Durante as entrevistas e no survey foram referidas empresas para as quais os custos 

com eletricidade nos custos globais podem ultrapassar estes valores médios, em 

particular na construção Automóvel, nos Cimentos e na Química, onde podem mesmo 

ultrapassar os 50% (produtos como cloro ou carbonato de sódio) 

 

5,5% 

Fonte: Coface. EDP, Análise Eurogroup Consulting. Custos totais incluem CMVMC, FSE e Custos com Pessoal 

Setores para os quais o preço da eletricidade é menos favorável em Portugal do que em Espanha  

1

2

2

2

3

3

5

5

6

6

7

10

10

12

Refinação

Alimentar

Automóvel

Extractiva

Cimento

Transporte

Madeira e Mobiliário

Têxtil

Equipamento

Vidro e Cerâmica

Metalúrgica

Borracha e Plástico

Química

Pasta, Papel e Cartão

# Empresas analisadas por setor de atividade

0,2%

1,3%

2,0%

8,9%

10,6%

6,5%

7%

4%

2,5%

7,2%

5,3%

3,5%

8,2%

9,5%

% Electricidade / Custos totais* 

Legenda: 
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73% dos inquiridos investiram recentemente em medidas de eficiência 
energética, como um ponto chave no processo de redução dos custos 

Investiu em eficiência energética  

desde Janeiro 2012? 

17% 

73% 

10% 
Sim 

NS/NR 

Não 

32%

33%

12%

4%

2%

18%

Mais de 20% 

Não acredita haver poupanças adicionais 

NS/NR 

10-20% 0-5% 

5-10% 

Poupança adicional esperada com medidas 

adicionais de eficiência energética 

Fonte: Survey Eurogroup Consulting 

I Nas entrevistas, industriais revelaram ter obtido ganhos significativos nos últimos 2 anos para fazer 

face ao aumento da fatura de energia (até 23%). Outros que passaram esta fase há mais tempo estão 

neste momento a obter ganhos marginais (1 a 2% por ano) 

I Os serviços de apoio à eficiência energética desenvolvidos pelos fornecedores de energia têm como 

principais clientes neste momento empresas de dimensão média, e grandes empresas nos consumos e 

processos periféricos ao processo produtivo 

I 65% dos inquiridos espera obter no futuro uma poupança adicional inferior a 10% da sua fatura anual 

de energia por esta via 
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Fonte: Eurostat, dados do 2º semestre 2012 

Apesar da tentativa de harmonização, as diferenças de preço são também 
o resultado das políticas individuais dos Estados em relação ao preço da 
energia e competitividade da sua indústria 

Preço da eletricidade (€/MWh) – Sem IVA 

Legenda: 

França Polónia Portugal Alemanha Dinamarca Espanha Reino Unido Rep. Checa EU-27 

Média 

UE 

Portugal 

Espanha 
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Os países considerados melhores práticas no survey são de facto os 
que desenvolvem políticas de apoio à indústria eletro-intensiva, ou cuja 
politica energética permite preços mais baixos 

Países que desenvolvem políticas industriais juntando incentivos e apoios, essencialmente:  

• Alemanha: “beneficia quem mais poupa”, “plano de investimento em I&D no campo de eficiência 

energética no setor industrial é um dos mais elevados do mundo. Promoção através de leis e 

incentivos monetários para o uso da cogeração”, “compensação das indústrias eletro-intensivas 

com custos indiretos elevados devidos às emissões de CO2” 

• Espanha: “tradicionalmente, o Governo tem tomado medidas visando a criação de condições de 

maior competitividade para as indústrias grandes consumidoras” 

[…]Utilizam vários mecanismos como isenções, serviços de sistema (como interruptibilidade) 

contratos bilaterais (com base em preços de eletricidade bastante mais reduzidos) e outros mais 

ou menos explícitos de forma a protegerem e manterem as indústrias de grande consumo de 

energia” 

Países onde os custos da energia são estimados inferiores:   

• França; Japão: “independência de combustíveis fósseis” 

• Escandinávia, “China e Países de Leste porque é mais barata” 

• UK é citado como um exemplo de eficiência energética  

Fonte: Survey Eurogroup Consulting 

Na sua opinião, quais os países que considera melhor prática na utilização de políticas de 

custo de energia na promoção da competitividade da indústria ? 
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A modelização destas medidas poderia ter presente variáveis como a 
intensidade elétrica do sector, o gap de preços e o impacto em 
termos de VAB e criação de emprego 

Fonte: INE; Relatórios e Contas Coface. EDP, Análise Eurogroup Consulting  

Não inclui  proveitos da cogeração. Gap PT/ES inclui interruptibilidade a 10%  

Equipamentos 

Ind. Automóvel 

Extrativa 

Química 

Pasta, papel e cartão 

Alimentar 

Vidro e Cerâmica  

Madeira e mobiliário 

Têxtil 

Borracha e plástico 

Cimentos 

Metalúrgica  

VAB E EMPREGO 

GAP PREÇOS DE 

ELECTRICIDADE 

PT/ ES 

+20% 

-20% 

0% 20% 

0% 
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Anular o gap face a Espanha para as empresas mais impactadas pode 
representar cerca de 30 M€ 

I Clientes com contributo elevado para VAB e emprego e com 

preço de eletricidade mais alto em Portugal do que em 

Espanha 

I Pasta, Papel e Cartão 

I Química 

I Vidro e Cerâmica 

I Borracha e plástico 

I Consumo anual superior a por exemplo:  

20 GWh/ano (bandas E, F, G - limite a validar) 

Critério de seleção 

Quantificação* 

com base no gap 

com Espanha 

34 M€ 

33 M€ 

De acordo com 

âmbito 

I Consumidores eletro-intensivos, de acordo com o critério 

semelhante ao alemão: peso da eletricidade sobre volume de 

negócio ≥ 4% 

• Pasta, Papel e Cartão 

• Química 

• Vidro e Cerâmica 

• Cimento 

• Metalúrgica 

• Têxtil 

Fonte 

Valorização com base na factura de electricidade de 75 grandes consumidores de electricidade – fonte Coface- e 

no gap médio de preço com Espanha observado por sector – fonte EDP 
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Várias medidas podem contribuir para atingir este objectivo 

I Ao nível do funcionamento do sistema 

I Alargar o serviço de interruptibilidade (abranger mais empresas/ aumentar remuneração/ rever a 
fórmula de cálculo) 

I Conter custos/reduzir investimentos no sistema (ex. transporte, interligações) 

I Ao nível da Eficiência Energética 

I Permitir acesso a capital/ QREN para financiar investimentos em eficiência energética 

I Maximizar o consumo nas horas de vazio 

I Ao nível da Flexibilização da tarifação 

I Discriminar a tarifa de acesso: mais períodos de tarificação quer sejam diários ou sazonais (conceito 
de tarifas dinâmicas) 

I Possibilitar a existência de potências contratadas dinâmicas (modelo adotado em Espanha) 

I Utilizar de forma mais dirigida  o mecanismo de modulação dos CIEG previsto na portaria 332 de 2013 

I Ao nível da Política fiscal 

I Atribuir isenções totais de IEC 

I Reafectar verbas provenientes do Orçamento de Estado (ex. sobrecustos das regiões autónomas) 

I Ao nível da Contratualização 

I Reduzir volatilidade do preço através da contratualização a  longo prazo 
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Nota final 

I Como nota final é importante ter presente que para além das medidas de 

aperfeiçoamento do sistema que se possam tomar a nível nacional, o desafio da 

evolução dos preços da eletricidade, e dos custos com energia em geral, no contexto 

da competitividade da indústria, é uma questão transversal na europa cuja análise e 

solução deve ser encontrada no equilíbrio de três variáveis fundamentais: 

Segurança do 

fornecimento 

 

Sustentabilidade 

do sistema 

 

Competitividade 

da indústria 

• Abastecimento de 

matérias primas 

• Capacidade de geração 

• Redes e interligações 

• … 

 

 

• Intensidade elétrica dos setores e 

custo relativo da energia 

• Exposição competitiva 

• Impacto no emprego e crescimento 

• … 

 

 

• Impacto Ambiental 

• Remuneração/risco dos 

investimentos 

• Equilíbrio de interesses 

• … 
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