
Resumo 

 

A presente Tese de Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (área 

de especialização de Energias Renováveis) explora cenários de evolução do sistema 

energético Português até 2030, considerando o efeito de estratégias de gestão ao nível 

da procura (eficiência energética dos equipamentos, grau de penetração dos 

transportes públicos, etc.) e da promoção do aproveitamento de recursos endógenos 

(como as energias solar, eólica e das ondas). 

Para a formulação de um modelo detalhado do sistema energético Português, tanto no 

seu estado actual, como num cenário de referência para evolução futura, foi utilizado o 

software LEAP – Long range Energy Alternatives Planning system. Este modelo 

contemplou aspectos como a evolução demográfica e económica ou as emissões de 

CO2. Em torno do cenário “Referência” foi formulado um cenário alternativo “Rumo à 

Sustentabilidade”, introduzindo aspectos como a melhoria da eficiência dos edifícios no 

que respeita ao seu comportamento térmico e necessidades de energia para 

climatização, melhorias nas eficiências dos aparelhos eléctricos, maior aproveitamento 

dos recursos endógenos, promoção da microgeração e geração descentralizada, entre 

outros. 

Os resultados do estudo efectuado mostram que no cenário “Referência” a procura de 

energia final deverá crescer cerca de 21% até 2030. A produção de electricidade 

deverá continuar a assentar predominantemente na utilização de combustíveis fósseis, 

ainda que o recurso às fontes renováveis possa permitir a concretização do objectivo 

nacional para 2010 de 45% da produção a partir de fontes de energia renováveis. Com 

este cenário, as emissões de CO2 deverão crescer de 8,9 para 9,4 toneladas de CO2 eq 

por pessoa. 

Em alternativa, o cenário “Rumo à Sustentabilidade” poderá conduzir a uma redução 

das emissões per capita para valores da ordem dos 6,4 toneladas de CO2 eq por 

pessoa. Neste cenário, a procura de energia final deverá decrescer 16% quando 

comparada com os valores actuais, e a contribuição das fontes renováveis deverá 

aumentar para cerca de 76% do total de electricidade produzida em 2030. Este cenário 

apresenta desafios acrescidos à gestão da rede eléctrica, uma vez que, em períodos 



significativos, poderá ocorrer uma satisfação da procura de electricidade em 100% a 

partir de fontes renováveis e da cogeração. 

 

 

Abstract 

 

The present Master Thesis in Electrical and Computer Engineering (Renewable 

Energies Specialisation Area) explores different development alternatives for the 

Portuguese energy system up to 2030, considering the effects of different strategies 

regarding both the demand side (degree of energy efficiency in buildings and 

appliances, public transportation penetration, etc) and the supply side (promotion of 

endogenous resources as solar, wind and wave energy, etc). 

A detailed model of the Portuguese energy supply system in its current state, as well as 

a “Reference” scenario for future evolution reference, were formulated using the LEAP 

(Long-range Energy Alternatives Planning System) integrative analysis software. 

The model contemplates aspects such as demographic and economic evolution and 

CO2 emissions. An alternative “Towards Sustainability” scenario was prepared 

considering additional measures on energy efficiency in buildings, microgeneration, 

decentralized production and the promotion of endogenous resources, among others. 

The results of this study show that the strategic options regarding the energy systems in 

Portugal will have a very significant impact in the electrical power system. In the 

“Reference” scenario the electricity demand grows 21% by 2030. The electricity 

production will be predominantly based in fossil fuels, though it might be possible to 

achieve, by 2010, the 45% goal of electricity production based in renewable sources. 

With this scenario, the CO2 emissions would grow from the current 8.9 to about 9.4 

tonnes per capita. 

In alternative, the “Towards Sustainability” scenario could bring the CO2 emissions down 

to about 6.4 tonnes of CO2 per capita. In this scenario, the demand for electricity would 

decrease 16% compared with its current values and the share of renewables would 

grow to about 76% of the total electricity produced in 2030. This scenario presents 



increased challenges to the system management, which should be able to run close to 

100% renewable in significant periods, with an important share of microgeneration. 


