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A crise global na energia e o
problema crónico português

A atual crise no setor da energia é um desafio global, com
diferentes causas e mais do que uma solução possível.

Mas é um problema acrescido para países como o nosso, em
que a situação já era à partida má. Mesmo com o governo a
assegurar - "sem fazer promessas" - que tomará medidas
para impedir que a subida galopante dos custos de produção
afete ainda mais os consumidores portugueses, deveríamos
aproveitar o momento para fazermos uma reflexão séria
sobre as políticas para este setor.

Começando pelas origens da crise global, estas foram bem
explicadas pelo comissário europeu da Economia, Paolo
Gentiloni, no final da reunião do Eurogrupo desta segunda-
feira. O preço do gás natural está a subir de forma acentuada,
por força de um acréscimo significativo da procura, com
origem sobretudo nos mercados asiáticos, associada ao facto
de a pandemia de covid-19 ter gerado atrasos na
manutenção e na reparação das estruturas, reduzindo a
disponibilidade. Como o gás é utilizado pela maior parte dos
países na produção de energia elétrica, o aumento do seu
preço reflete-se no da eletricidade, diretamente e por via do
modelo de formação de preços no mercado europeu.

Outro motivo é o agravamento das taxas das licenças de CO2,
que se estima terem contribuído em 20% para a subida de
preços. Não excluindo o cenário de virem a ser tomadas
medidas temporárias a este nível, acompanho o comissário
no alerta de que este facto não deve servir para que se ponha
em causa a descarbonização da nossa economia. Nas
palavras de Gentiloni, "o Green Deal não é um problema,
mas parte da solução". A solução para a sustentabilidade
futura das nossas economias e, já agora, para a nossa atual
dependência dos combustíveis fósseis.

Entretanto, a França já pediu que se alterem as regras da UE,
para que os preços da eletricidade sejam desvinculados dos

Maria da Graça
Carvalho
06 Outubro 2021 — 00:17

TÓPICOS

Maria da Graça Carvalho

Opinião

MENU 21 TSF

https://www.dn.pt/
https://www.dn.pt/opiniao.html
http://www.globalmediagroup.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.jn.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.dn.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.tsf.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.dinheirovivo.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.vdigital.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.ojogo.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.motor24.pt/?referrer=HeaderGMG
https://menshealth.pt/?referrer=HeaderGMG
https://womenshealth.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.evasoes.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.voltaaomundo.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.noticiasmagazine.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.n-tv.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.delas.pt/?referrer=HeaderGMG
http://classificados.dn.pt/?referrer=HeaderGMG
https://www.dn.pt/dnpremium.html?target=conteudo_fechado
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.dn.pt/opiniao/a-crise-global-na-energia-e-o-problema-cronico-portugues-14190751.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=A%20crise%20global%20na%20energia%20e%20o%20problema%20cr%C3%B3nico%20portugu%C3%AAs&url=https://www.dn.pt/opiniao/a-crise-global-na-energia-e-o-problema-cronico-portugues-14190751.html
javascript:;
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.dn.pt%2Fopiniao%2Fa-crise-global-na-energia-e-o-problema-cronico-portugues-14190751.html&title=A%20crise%20global%20na%20energia%20e%20o%20problema%20cr%C3%B3nico%20portugu%C3%AAs
https://www.dn.pt/tag/maria-da-graca-carvalho.html
https://www.dn.pt/tag/opiniao.html
https://www.dn.pt/
javascript:void(0);
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click%253Fxai%253DAKAOjsty8jGZ9weK9RtuABO8IOdC9U7BSBw54oeIXqPDx6anUIlgIlDd-NlrWTkE47XQzSiTx7vQILNkmfpgXeGt2oxwp-KG5xCXOZyIwf_-Ta2bHxoN6CAfI-b6tDU1vPdyjG_yQYEImhQjL0un8amvRzWv8ofFEktDFsMFuG6wjYkx6MvevSfI6rB2Jx3zlLx9Vea_vNOutL0hCViGsymHJF4Rbcx0j_YbCW6SUgPUdfeJOT-Y3Yu0q34zvLJqYHWWo1ko9HNwnuMp2xh8GpH8S5WUVXMhUKUNZ5i5q1hPH7Wi%2526sig%253DCg0ArKJSzAuPCJ75ie9VEAE%2526fbs_aeid%253D%255Bgw_fbsaeid%255D%2526urlfix%253D1%2526adurl%253Dhttps://www8.smartadserver.com/click?imgid=27341137&insid=10436380&pgid=1473296&ckid=6476767814435043475&uii=244427333800485636&acd=1633514642810&opid=6b862ad2-ce27-4f0f-98e9-64401528aaa2&opdt=1633514642809&pubid=13&tmstp=2197496334&tgt=%24dt%3d1t%3bdomain%3ddn.pt%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1313478312%3b%24ql%3dHigh%3b%24qt%3d58_1369_400479t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d16930%3b%24o%3d11100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&envtype=0&imptype=0&gdpr=1&gdpr_consent=CPMU_iQPMU_iQAKAiAPTBrCsAP_AAH_AAB6YINNf_X__bX9j-_59f_t0eY1P9_r_v-Qzjhfdt-8F2L_W_L0X42E7NF36pq4KuR4Eu3LBIQNlHMHUTUmwaokVrzPsak2Mr6NKJ7LEmnMZO2dYGHtPn91TuZKY7_78__fz3z-v_t___9f37-3_3__5_X---_e_V399zLv9____39nN___9vwQUAJMNS8ACzMscCSaNKoUQIQrCQ6AUAFFAMLRNYAEDgp2VgEeoIGACA1ARgRAgxBRgwCAAAQAJCIgJACwQCIAiAQAAgBUgIQAESAILACQMAgAFANCQAigCECQgyOCo5TAgKkWignkjAEou9jDCEMp8CKBR_QAAAEJIAAAAAAAAAAAAAAgAAAAA.f_gAAAAAAAAA&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.dn.pt%2fopiniao%2fa-crise-global-na-energia-e-o-problema-cronico-portugues-14190751.html&cappid=6476767814435043475&go=https%3a%2f%2fad.doubleclick.net%2fddm%2fclk%2f508263041%3b315785304%3ba


06/10/21, 11:06 A crise global na energia e o problema crónico português

https://www.dn.pt/opiniao/a-crise-global-na-energia-e-o-problema-cronico-portugues-14190751.html 2/5

do gás, passando aquela a depender dos custos de produção
em cada país. O argumento é que não faz sentido manter essa
interdependência quando a Europa está a fazer a transição
para fontes de energia inteiramente renováveis. Outra
proposta, feita pela Espanha, consiste na compra conjunta
de gás pelos Estados membros.

A Comissão Europeia está a avaliar estas ideias e a
contemplar medidas, que serão já refletidas numa "caixa de
ferramentas" (guião de ações possíveis) a divulgar em breve
e, de forma mais completa, no pacote de iniciativas para o
setor energético a apresentar em dezembro. Teremos de nos
manter atentos à evolução desta crise, que se espera
temporária, sendo certo que existe muita incerteza nesta
altura, sobretudo pela aproximação do inverno, que trará um
aumento de produção das eólicas e hidroelétricas, mas
também mais consumo.

O que não será temporário, se nada for feito - tanto no curto
como no médio e no longo prazo -, é o problema energético
português. Somos um dos países da Europa onde o preço da
eletricidade é mais alto face ao poder de compra. A fatura da
energia é um fator de bloqueio ao desenvolvimento e à
competitividade das nossas empresas e indústrias. É um
fardo para as famílias, e não apenas as mais vulneráveis,
com Portugal a registar taxas de pobreza energética que são
o dobro das médias europeias. Pessoas que não conseguem
aquecer convenientemente as suas casas no inverno nem as
arrefecer no verão. E isto não se resolve apenas com tarifas
sociais, muito menos com "almofadas" orçamentais.
Exigem-se medidas de fundo. Na fiscalidade e nos chamados
"custos de interesse económico geral", onde se incluem as
rendas de determinadas atividades do setor, mas também
através da melhoria da eficiência energética (a começar pelos
edifícios), da utilização de novas tecnologias e da adoção de
modelos de negócios inovadores neste setor.
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