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Síntese 
I O presente documento informativo, que não constitui um relatório de auditoria, 
realça desafios específicos que a UE enfrenta para assegurar que o seu apoio ao 
armazenamento de energia contribui eficazmente para os seus objetivos em matéria 
de energia e clima. 

II Com vista a atenuar as alterações climáticas, a UE definiu objetivos e metas de 
redução das suas emissões de gases com efeito de estufa. A energia e as alterações 
climáticas estão estreitamente ligadas: a produção e a utilização de energia 
representam 79% das emissões de gases com efeito de estufa da UE, a maioria das 
quais provenientes do abastecimento e transporte de energia. O combate a esta 
ameaça das alterações climáticas exige uma "transição energética", ou seja, uma 
mudança radical do atual sistema energético, baseado em combustíveis fósseis, para 
um sistema energético hipocarbónico, baseado principalmente em energias 
renováveis. 

III As tecnologias de armazenamento de energia proporcionam uma resposta flexível 
aos desequilíbrios provocados pelo aumento da presença de fontes de energia 
renováveis variáveis, nomeadamente a solar e a eólica, na rede elétrica. Os 
combustíveis produzidos a partir de fontes renováveis, como a eletricidade renovável 
ou o hidrogénio, podem ajudar a reduzir as emissões dos transportes e o 
aperfeiçoamento da tecnologia de armazenamento de energia pode contribuir para o 
aumento do número de veículos que utilizam esses combustíveis. 

IV Estão disponíveis ou em fase de desenvolvimento numerosas tecnologias de 
armazenamento de energia como, por exemplo, armazenamento hidrobombeado, 
diferentes tipos de baterias, armazenamento de hidrogénio, armazenamento de ar 
comprimido, acumuladores de calor e vários tipos de armazenamento de gás.O quadro 
de políticas da UE para o armazenamento de energia assenta em iniciativas 
estratégicas como a Aliança Europeia para as Baterias, no apoio à investigação e 
inovação relacionadas com tecnologias de armazenamento de energia e em legislação 
que abrange os mercados da eletricidade e os transportes hipocarbónicos. Tendo em 
conta o papel fundamental do armazenamento de energia na realização de um sistema 
energético hipocarbónico, baseado principalmente em energias renováveis, o presente 
documento informativo descreve os principais desafios que se colocam ao 
desenvolvimento e à implantação do armazenamento de energia na UE. 
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Conceção de uma estratégia para o armazenamento de energia 

V A UE tomou medidas no sentido de desenvolver um quadro estratégico para o 
armazenamento de energia, a fim de acelerar a transformação do seu sistema 
energético e de levar até ao mercado novas tecnologias hipocarbónicas promissoras. 
Contudo, existe o risco de que as medidas tomadas até ao momento não sejam 
suficientes para alcançar os objetivos estratégicos da UE em termos de energias 
limpas. 

VI O Plano Estratégico para as Tecnologias Energéticas (Plano SET), no que respeita à 
investigação sobre o desenvolvimento de tecnologias inovadoras de baterias, visa criar 
um consenso sobre as ações necessárias. A Aliança Europeia para as Baterias 
concentra-se principalmente nas tecnologias existentes e não em tecnologias 
inovadoras, pelo que pode não alcançar os seus ambiciosos objetivos. A UE está atrás 
dos seus concorrentes em termos de capacidade de produção de células de baterias. 
Existe o risco de o atual quadro estratégico da UE não conseguir responder aos 
desafios da transição energética. 

Utilização eficaz da investigação e inovação 

VII A Comissão reconhece a importância de investigação e inovação eficazes para 
acelerar a transformação do sistema energético da UE e levar até ao mercado novas 
tecnologias hipocarbónicas promissoras. Entre 2014 e outubro de 2018, o 
Horizonte 2020, o principal programa da Comissão para a investigação, 
concedeu 1,34 mil milhões de euros a projetos para armazenamento de energia na 
rede ou para mobilidade hipocarbónica. A Comissão tomou medidas para simplificar o 
Horizonte 2020, mas é possível reduzir mais a complexidade do financiamento da 
investigação pela UE e aumentar a participação de empresas inovadoras. É possível 
também que a UE não tenha apoiado suficientemente a implantação no mercado de 
soluções inovadoras de armazenamento de energia. 

Definição de um quadro legislativo de apoio 

VIII Até 2019, os investidores em soluções de armazenamento de energia na rede 
elétrica enfrentavam alguns obstáculos. A recente legislação da UE deve contribuir 
para os suprimir. A Comissão tratou a maior parte destas questões na diretiva relativa 
às regras comuns para o mercado interno da eletricidade e no regulamento relativo ao 
mercado interno da eletricidade, com adoção prevista para o início de 2019. No que se 
refere à mobilidade elétrica, a implantação tardia e incoerente da infraestrutura de 
carregamento poderá atrasar a aceitação generalizada dos veículos elétricos. 
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IX No presente documento informativo, o Tribunal assinala sete grandes desafios 
que a UE deve enfrentar para conceder apoio ao desenvolvimento e à implantação de 
tecnologias de armazenamento de energia: 

1) assegurar uma estratégia coerente da UE; 

2) aumentar o apoio às partes interessadas; 

3) reduzir a complexidade do financiamento da UE para a investigação; 

4) apoiar a investigação e a inovação no domínio das tecnologias de armazenamento 
de energia; 

5) implantar tecnologias de armazenamento de energia; 

6) suprimir obstáculos enfrentados pelos investidores; 

7) desenvolver infraestruturas para combustíveis alternativos. 
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Introdução 

A importância do armazenamento de energia 

01 Em 2015, 195 Estados responsáveis por 99,75% das emissões de gases com efeito 
de estufa a nível mundial assinaram o Acordo de Paris. Assumiram o compromisso de, 
neste século, manter o aumento da temperatura média mundial "bem abaixo" dos 2 °C 
em relação aos níveis pré-industriais, envidando esforços para o limitar a 1,5 °C1. A UE 
definiu metas e objetivos próprios de redução das emissões de gases com efeito de 
estufa (ver figura 1). 

Figura 1 – Tendências e metas das emissões de gases com efeito de 
estufa na UE 

 
Fonte: "Trends and projections in Europe 2018" (Tendências e projeções na Europa 2018), AEA, 2018. 

02 A energia e as alterações climáticas estão estreitamente ligadas: enfrentar a 
ameaça das alterações climáticas exige um afastamento radical do atual sistema 
energético dependente de combustíveis fósseis. A produção e a utilização de energia 
representam 79% das emissões de gases com efeito de estufa da UE, a maioria das 
quais, do ponto de vista setorial, provenientes do abastecimento e transporte de 
energia. Estes setores devem aumentar a utilização de energias renováveis e de novas 

                                                       
1 Acordo de Paris, CQNUAC, 2015 (artigos 2º e 4º). 
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http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
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tecnologias para cumprir as metas e objetivos em matéria de emissões de gases com 
efeito de estufa. 

03 Há duas décadas, pelo menos, que a UE utiliza um conjunto de instrumentos para 
desenvolver energia com baixas emissões de carbono. Por exemplo, desde 2005, com 
o seu regime de comércio de licenças de emissão (RCLE), a UE estabeleceu um limite 
para as emissões globais de alguns setores de aprovisionamento energético, indústrias 
com utilização intensiva de energia e, desde 2012, voos intra-EEE2 e criou um mercado 
para as quotas de emissão. O objetivo era, nomeadamente, incentivar o setor 
energético a utilizar mais energia com baixas emissões de carbono. 

04 Nos setores não abrangidos pelo RCLE, como o setor dos transportes, o 
Parlamento Europeu e o Conselho estabelecem desde 2009, ao abrigo da "partilha de 
esforços", metas nacionais vinculativas para redução das emissões de gases com efeito 
de estufa. 

05 De modo a apoiar a transição para um setor do aprovisionamento energético 
com baixas emissões de carbono, a UE definiu também metas relativas à percentagem 
de energias renováveis no consumo final de energia: 20% até 20203 e 32% até 20304. 
Estão incluídas as energias renováveis utilizadas para a produção de eletricidade, para 
aquecimento e arrefecimento e para os transportes. A Diretiva Energias Renováveis da 
UE, de 2009, também obriga os Estados-Membros a desenvolver instalações de 
armazenamento para estabilizar o sistema de eletricidade à medida que este se adapta 
à utilização acrescida de energias renováveis. 

06 Entre 2004 e 2007, na UE, a percentagem de consumo final bruto de eletricidade 
proveniente de fontes renováveis aumentou de 14% para 31%5. Esta quota ascendeu 
                                                       
2 O EEE inclui todos os Estados-Membros da UE e a Islândia, o Listenstaine e a Noruega. 

3 Diretiva 2009/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, relativa 
à promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis que altera e 
subsequentemente revoga as Diretivas 2001/77/CE e 2003/30/CE (JO L 140 de 5.6.2009, 
p. 16). 

4 Diretiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro 
de 2018, relativa à promoção da utilização de energia de fontes renováveis (reformulação) 
(JO L 328/82 de 21.12.2018). 

5 "Share of electricity from renewable sources in gross electricity consumption 2004-2017" 
(Quota de eletricidade proveniente de fontes renováveis no consumo bruto de 
eletricidade 2014-2017), SHARES, Eurostat, fevereiro de 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=celex:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1500565877756&uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=PT
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Share_of_electricity_from_renewable_sources_in_gross_electricity_consumption,_2004-2017_(%25).png
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a 72% na Áustria, mas situou-se abaixo de 15% em sete Estados-Membros6. Mais de 
dois terços da eletricidade renovável da UE são produzidos a partir de energia 
hidroelétrica (35%) e eólica (34%)7. 

07 Sendo provável que a produção adicional de eletricidade a partir de fontes 
renováveis tenha origem nas fontes variáveis de energia solar e eólica, esta meta 
deverá desencadear uma maior procura de armazenamento de energia. 

08 A UE definiu metas específicas para a quota de energias renováveis utilizadas nos 
transportes: 10% até 20203 e 14% até 20304. No caso dos transportes, novas fontes de 
energia renováveis conduziriam a novos desafios no armazenamento de energia. Por 
conseguinte, será necessário mais armazenamento de energia, tanto na rede como nos 
transportes8. 

09 Os transportes rodoviários, principalmente os veículos de passageiros, são 
responsáveis por cerca de três quartos das emissões de gases com efeito de estufa da 
UE provenientes dos transportes (ver figura 2). Após uma diminuição entre 2007 
e 2013, as emissões dos transportes aumentaram entre 2014 e 2016 (ver figura 3).  

                                                       
6 República Checa, Chipre, Hungria, Luxemburgo, Países Baixos, Malta e Polónia (fonte: 

Eurostat). 

7 Resumo de resultados SHARES 2017, Eurostat, fevereiro de 2019. O Tribunal prevê publicar 
este ano um relatório especial sobre a produção de eletricidade a partir de energia 
hidroelétrica e eólica. 

8 Exame panorâmico relativo à ação da UE em matéria de energia e alterações climáticas, 
Tribunal de Contas Europeu, 2017, ponto 214. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/shares
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR17_01/LR_ENERGY_AND_CLIMATE_PT.pdf
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Figura 2 – Emissões de gases com efeito de estufa no setor dos 
transportes na UE em 2016 

 
Nota: Incluindo a aviação e o transporte marítimo internacionais. 
Fonte: Agência Europeia do Ambiente, EEA greenhouse gas – data viewer (Gases com efeito de estufa, 
AEA – visualização de dados), 2018; análise do TCE. 

Figura 3 – Tendência das emissões de gases com efeito de estufa na UE, 
por setor, 1990-2016 

 
Fonte: Agência Europeia do Ambiente, EEA greenhouse gas – data viewer (Gases com efeito de estufa, 
AEA – visualização de dados), 2018; análise do TCE. 

Transporte 
nacional e 

internacional

Outros

Emissões de GEE na UE

27%

73%

Transporte na UE 
Emissões de GEE

Transporte 
rodoviário

72%

13%Aviação civil

Transporte marítimo e 
fluvial

13%

Outros (incluindo o 
transporte ferroviário) 2%

Veículos de 
passageiros

Veículos 
comerciais 

ligeiros

Veículos pesados

Transporte rodoviário na 
UE

Emissões de GEE

61%

12%

26%

Outros
1 %

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

19
90

 = 
10

0

Imóveis

Indústria

Transporte (incluindo a aviação e o transporte marítimo 
internacionais)

Aprovisionamento energético Agricultura

Resíduos

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer


 10 

 

Tecnologias de armazenamento de energia 

10 A figura 4 apresenta uma síntese das principais tecnologias de armazenamento 
de energia para aplicações na rede e nos transportes. 

Figura 4 – Síntese das principais tecnologias de armazenamento de 
energia e respetivas utilizações9 

 
Fonte: TCE, com base no documento "Electrical energy storage for mitigating climate change" 
(Armazenamento de energia elétrica para atenuar as alterações climáticas), Imperial College, Londres. 

Na rede 

11 A transformação dos sistemas energéticos coloca desafios significativos no que 
respeita à integração das fontes variáveis de energias renováveis no sistema de 
eletricidade e ao equilíbrio entre a oferta e a procura. Seria necessário implantar três 
métodos principais: 

o em primeiro lugar, as interligações de rede aumentam a probabilidade de o 
abastecimento dar resposta à procura em toda a rede. Contudo, o Tribunal 
concluiu numa auditoria de 2015 que, em termos globais, as infraestruturas 
energéticas da UE, dentro dos Estados-Membros e entre si, ainda não estão 
concebidas para mercados plenamente integrados10; 

                                                       
9 Ver no anexo II uma descrição destas tecnologias. 

10 Relatório Especial nº 16/2015, intitulado "Melhoria da segurança do aprovisionamento 
energético através do desenvolvimento do mercado interno da energia: são necessários 
mais esforços", Tribunal de Contas Europeu, 2015. Esta ideia foi confirmada no Segundo 
Relatório sobre o estado da União da Energia da Comissão, COM(2017) 53 final, 2017. 
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https://spiral.imperial.ac.uk/bitstream/10044/1/37495/2/FewSchmidtGambhir_ElecEnergy-storage_GBP.pdf
http://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=34751
http://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=34751
http://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=34751
https://ec.europa.eu/priorities/publications/2nd-report-state-energy-union_en
https://ec.europa.eu/priorities/publications/2nd-report-state-energy-union_en
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o em segundo lugar, a procura pode ser gerida: as fábricas podem ajustar a sua 
produção e, consequentemente, a sua utilização de energia, de modo a coincidir 
com períodos em que a eletricidade está mais disponível e é mais barata. De igual 
modo, em algumas habitações, os reservatórios de água quente podem ser 
ligados e desligados à distância pelo fornecedor de eletricidade de modo a gerir a 
regularidade da procura. No entanto, normalmente, o consumo apenas pode ser 
adiado algumas horas, e não dias. A gestão da procura nos setores da habitação e 
dos serviços também enfrenta obstáculos regulamentares e em termos de 
conceitos de mercado11; 

o em terceiro lugar, a eletricidade pode ser armazenada para ser utilizada mais 
tarde. As soluções de armazenamento também podem proporcionar serviços 
complementares de apoio à rede12. A Comissão estima que, para cumprir os seus 
objetivos em matéria de clima para 2050, a UE terá de aumentar até seis vezes o 
armazenamento de energia13. 

12 Na UE, no que diz respeito à rede elétrica, o armazenamento hidrobombeado é a 
tecnologia de armazenamento de eletricidade mais comum, representando 88% da 
capacidade de armazenamento instalada14. É utilizado quer no armazenamento diário, 
quer no armazenamento sazonal. As restrições geológicas, a sustentabilidade 

                                                       
11 "The potential of electricity demand response" (O potencial de resposta à procura de 

eletricidade), Parlamento Europeu, 2017. 

12 Por exemplo, o desfasamento entre a produção e a procura de energia pode provocar 
variações na frequência; algumas tecnologias de armazenamento podem repor o valor de 
frequência adequado. Trata-se da "resposta em frequência". 

13 Um Planeta Limpo para Todos, Comissão Europeia, COM(2018) 773 final de 28.11.2018, 
p. 7. A Comissão desenvolveu vias para a transição para uma economia com emissões 
líquidas nulas de gases com efeito de estufa. A estimativa da Comissão relativamente às 
necessidades de armazenamento baseia-se em vias que incidem numa forte eletrificação a 
nível dos setores de utilização final. 

14 Fonte: "Pumped Hydro Storage" (Armazenamento hidrobombeado), Associação Europeia 
do Armazenamento de Energia; "Energy Storage: Which Market Designs and Regulatory 
Incentives Are Needed?" (Que conceitos de mercado e incentivos regulamentares são 
necessários?), Departamento Temático A: Políticas Económicas e Científicas. Parlamento 
Europeu, 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2017)607322
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_en.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2016/07/EASE_TD_Mechanical_PHS.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563469/IPOL_STU(2015)563469_EN.pdf
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ambiental e a aceitação do público constituem desafios à construção de novas 
instalações de armazenamento hidrobombeado em grande escala15. 

13 As baterias armazenam energia elétrica em forma química e convertem essa 
energia em eletricidade. Uma bateria é normalmente constituída por três partes: dois 
elétrodos e, entre estes, um eletrólito. Quando uma bateria carregada é ligada a um 
circuito, há um fluxo de iões com carga entre os elétrodos, através do eletrólito. Esta 
transferência de cargas gera eletricidade no circuito. As baterias podem ser utilizadas 
no armazenamento de energia de curto prazo, durante horas ou dias, por exemplo 
para a oscilação da carga de ponta diária. Contudo, quando estão carregadas, não 
conseguem manter a carga durante semanas ou meses sem perdas substanciais. 
Muitos tipos de baterias, como as de chumbo-ácido e de iões de lítio, têm uma 
utilização comercial. Estão a ser desenvolvidas novas versões destas tecnologias. Os 
investigadores estão a criar alternativas, nomeadamente baterias sólidas de lítio. 

Nos transportes 

14 Além dos biocombustíveis, existem combustíveis renováveis como a eletricidade 
renovável, o hidrogénio renovável e o gás natural de síntese que podem reduzir as 
emissões de gases com efeito de estufa no setor dos transportes. O aumento do 
número de veículos que utilizam estes combustíveis é atualmente limitado por fatores 
como, por exemplo, o seu alcance, o seu custo e a ausência de infraestruturas de 
carregamento. 

15 Os veículos rodoviários elétricos e híbridos armazenam normalmente a energia 
em baterias de iões de lítio. Representavam 0,4% de todos os veículos rodoviários da 
UE no final de 201816. Os veículos elétricos correspondem aproximadamente a 1% de 
todos os veículos a nível mundial; segundo as projeções de empresas privadas, este 
número pode chegar a 20% até 203017. 

                                                       
15 "Assessment of the European potential for pumped hydropower energy storage" (Avaliação 

do potencial europeu para armazenamento bombeado de energia hidroelétrica), Centro 
Comum de Investigação, 2013. 

16 Estimativa do TCE com base em dados do Observatório Europeu dos Combustíveis 
Alternativos, da Associação dos Construtores Europeus de Automóveis e do Eurostat. 

17 Ver, por exemplo, "How battery storage can help charge the electric-vehicle market" 
(Formas possíveis de o armazenamento em baterias impulsionar o mercado dos veículos 
elétricos), McKinsey&Company, 2018. 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC81226/ldna25940enn_assessment_european_phs_potential_online.pdf
https://www.eafo.eu/
https://www.eafo.eu/
https://www.acea.be/statistics/tag/category/size-distribution-of-vehicle-fleet
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-battery-storage-can-help-charge-the-electric-vehicle-market
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16 O hidrogénio produzido a partir de fontes renováveis também pode alimentar as 
pilhas de combustível nos veículos de passageiros e noutros veículos, que podem ser 
carregados em poucos minutos. O hidrogénio pode ser convertido em gás natural de 
síntese e, nesta última forma, alimentar aeronaves e embarcações. Todavia, a 
produção de hidrogénio apresenta atualmente desafios de custos que é necessário 
ultrapassar. 

Objetivos e método do documento informativo 

17 Em setembro de 2017, o Tribunal publicou o exame panorâmico relativo à ação 
da UE em matéria de energia e alterações climáticas, no qual assinalou sete grandes 
desafios no domínio da energia e das alterações climáticas. Esses desafios incluíam a 
transição energética e a utilização eficaz da investigação e inovação.  

18 Tendo em conta estes desafios e o papel fundamental do armazenamento de 
energia na realização de um sistema energético hipocarbónico, baseado 
principalmente em energias renováveis, o presente documento informativo descreve o 
apoio da UE ao armazenamento de energia desde 2014, com especial incidência sobre: 

o o quadro estratégico para o desenvolvimento de tecnologias de armazenamento 
de energia, desde a revisão do Plano SET em 2015; 

o os instrumentos de financiamento da investigação e da inovação pela UE para 
tecnologias de armazenamento de energia no atual período de programação 
(2014-2020)18; 

o o quadro legislativo da UE que apoia a implantação de tecnologias de 
armazenamento de energia desde 2014. 

19 O presente documento, que não constitui um relatório de auditoria, realça 
desafios específicos enfrentados pela UE nos esforços para assegurar que o seu apoio 
ao armazenamento de energia contribui eficazmente para os objetivos da UE em 
matéria de energia e clima. 

                                                       
18 Alguns dos projetos de investigação analisados tinham sido iniciados no anterior período de 

programação (2007-2013). 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=41824
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=41824
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20 Os factos apresentados no presente documento informativo provêm de: 

o exames documentais e entrevistas com oito direções-gerais19 da Comissão e cinco 
outros organismos da UE20; 

o exame de 452 projetos de investigação pertinentes do Horizonte 2020, incluindo 
a análise aprofundada de uma amostra de 57 projetos; 

o visitas a 17 projetos de investigação sobre armazenamento de energia: 
13 cofinanciados por subvenções do Horizonte 2020, dois apoiados por 
empréstimos do BEI e dois projetos financiados por fundos nacionais e/ou 
privados; 

o entrevistas com 40 partes interessadas ativas, incluindo instituições de 
investigação, organizações internacionais, associações no domínio da energia, 
entidades reguladoras da energia e empresas dos setores da energia, automóvel e 
das baterias21. Vinte e oito partes interessadas também responderam a um 
questionário22. Catorze partes interessadas tinham participado em projetos de 
investigação financiados pela UE relativos ao armazenamento de energia; 

o auditorias e exames anteriores do Tribunal; 

o exame de publicações e consultas com um perito em tecnologias e mercados de 
armazenamento de energia. 

21 O presente documento informativo abrange o apoio da UE destinado ao 
armazenamento de eletricidade, para a rede ou para veículos, e à produção de gás de 

                                                       
19 Direções-Gerais da Investigação e da Inovação; da Ação Climática; do Ambiente; da Energia; 

da Mobilidade e dos Transportes; das Redes de Comunicação, Conteúdos e Tecnologias; do 
Mercado Interno, da Indústria, do Empreendedorismo e das PME; e o Centro Comum de 
Investigação (JRC). 

20 A Agência de Execução para a Inovação e as Redes (INEA); a Empresa Comum "Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio"; a Iniciativa Europeia Veículos Ecológicos e as CCI InnoEnergy e 
Matérias-Primas do EIT. 

21 Produção de células de baterias; montagem de baterias de pilhas; aplicações para a rede e 
para mobilidade elétrica. 

22 As partes interessadas responderam às secções dos questionário aplicáveis à sua 
organização. Por exemplo, as entidades reguladoras da energia responderam às secções 
relativas à estratégia e à legislação da UE, mas não às perguntas sobre investigação e 
inovação. 
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síntese. O armazenamento de combustíveis fósseis foi excluído do âmbito do 
documento. 

22 É considerada a evolução do setor do armazenamento de energia na UE até ao 
final de janeiro de 2019. 
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Análise do apoio da UE ao 
armazenamento de energia 

Quadro estratégico para o armazenamento de energia 

23 As etapas principais do apoio da UE, a partir de 2007, destinado ao 
armazenamento fixo, ao armazenamento móvel e à investigação e inovação em 
matéria de armazenamento de energia encontram-se resumidas no anexo I. 

Plano Estratégico para as Tecnologias Energéticas 

24 A Comissão apresentou o Plano Estratégico Integrado para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET) em 2007 e procedeu à sua revisão em 201523. Este plano 
esteve na base de uma abordagem da UE para a investigação e inovação no domínio 
da energia, concebida para acelerar a transformação do sistema energético da UE e 
levar até ao mercado novas tecnologias hipocarbónicas promissoras. Visa coordenar as 
atividades de investigação e inovação nos Estados-Membros e noutros países 
associados (Islândia, Noruega, Suíça e Turquia). O documento de base afirmava que, 
para alcançar a descarbonização completa até 2050, eram necessários progressos 
decisivos na relação custo/eficácia das tecnologias de armazenamento de energia24. 

25 O Plano SET contém dez ações fundamentais, quatro das quais aplicáveis ao 
armazenamento de energia: 

o ação 4: desenvolvimento e exploração de sistemas energéticos resilientes, fiáveis 
e eficientes, capazes de integrar fontes renováveis variáveis; 

o ação 6: prosseguir os esforços no sentido de uma indústria da UE com menor 
utilização intensiva de energia e mais competitiva, nomeadamente 
desenvolvendo tecnologias de armazenamento térmico; 

o ação 7: bioenergia para a mobilidade elétrica e armazenamento fixo de energia; 

                                                       
23 "Towards an Integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan: Accelerating the European 

Energy System Transformation" (Rumo a um Plano Estratégico Integrado para as 
Tecnologias Energéticas (Plano SET): Acelerar a transformação do sistema energético 
europeu), Comissão Europeia, C(2015) 6317 final, 2015. 

24 Plano estratégico europeu para as tecnologias energéticas (plano SET), Comissão Europeia, 
COM(2007) 723 final, 2007. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/strategic-energy-technology-plan
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0723&from=PT


 17 

 

o ação 8: bioenergia e combustíveis renováveis para transportes sustentáveis25. 

26 No âmbito da ação 7, a Comissão, vários Estados-Membros e intervenientes da 
investigação e da indústria acordaram em 2016 metas de desempenho, custo e 
produção de baterias a cumprir até 2020 e 203026. Em novembro de 2017, 
apresentaram um plano de execução para o período entre 2018 e 2030, que indica os 
níveis de maturidade tecnológica27 a alcançar, os prazos previstos e os orçamentos 
necessários.  

Aliança Europeia para as Baterias 

27 As baterias são uma componente crucial dos veículos elétricos: representam 
cerca de 50% do custo de um veículo28. Segundo uma destacada empresa 
internacional de consultoria, quanto maior a proximidade entre os fornecedores de 
baterias e os fabricantes de veículos, mais curta, económica, segura29 e flexível é a 
cadeia de abastecimento, e mais fácil é inovar através de ensaios de componentes de 
baterias. Na opinião da Comissão, para reforçar a indústria crescente dos automóveis 
elétricos na UE, é importante que esta disponha de capacidades próprias de produção 
de baterias30. 

                                                       
25 No âmbito da ação 8, o hidrogénio não foi inserido no contexto do armazenamento de 

energia até 2014, altura em que a demonstração da viabilidade do armazenamento 
energético de hidrogénio passou a ser um objetivo expresso da Empresa Comum "Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2". 

26 "Become competitive in the global battery sector to drive e-mobility forward" (Tornar-se 
competitivo no setor das baterias a nível mundial para impulsionar a mobilidade 
eletrónica), 2016. 

27 Escala de medição desenvolvida para avaliar a maturidade de uma determinada tecnologia. 
Numa escala de 1 a 9, o nível 1 corresponde aproximadamente à investigação de base, os 
níveis 2-4 à investigação aplicada, os níveis 5-6 à investigação aplicada / desenvolvimento, 
os níveis 7-8 à demonstração e o nível 9 à implantação em grande escala. 

28 Bloomberg New Energy Finance, abril de 2017, p. 6. 

29 Sendo produtos perigosos, as baterias estão sujeitas a regras de movimentação especiais 
durante o seu transporte. O mesmo não acontece, todavia, com as matérias-primas 
necessárias para produzir células de baterias. 

30 Intervenção do Vice-Presidente Maroš Šefčovič sobre a Aliança da UE para as Baterias, 
Fórum do Dia da Indústria, Bruxelas, 23 de fevereiro de 2018. 

https://setis.ec.europa.eu/implementing-integrated-set-plan/batteries-e-mobility-and-stationary-storage-ongoing-work
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
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28 O crescimento da produção de veículos elétricos aumenta a procura de lítio e 
cobalto, matérias-primas de base necessárias para a produção de baterias de iões de 
lítio. Segundo a CCI InnoEnergy, a China detém aproximadamente 50% das explorações 
de extração de lítio e cobalto. A Comissão considera importante garantir o acesso a 
matérias-primas de países ricos em recursos fora da UE, facilitar o acesso a fontes 
europeias de matérias-primas, bem como aceder a matérias-primas secundárias 
através da reciclagem numa economia circular de baterias31. 

29 Em 2018, a UE representava cerca de 3% da capacidade mundial de produção de 
células de baterias, contra 84% da região da Ásia e do Pacífico32 e 12% da América do 
Norte33. A China, em particular, tomou diversas medidas para promover o 
desenvolvimento de veículos híbridos ou elétricos (ver caixa 1). 

Caixa 1 – Iniciativas da China para promover os veículos híbridos e 
elétricos 

A China introduziu um sistema de créditos para veículos de passageiros novos com 
baixas emissões de carbono. A cada veículo híbrido, com pilhas de combustível ou 
totalmente elétrico são atribuídos dois a seis créditos. Em 2019, as empresas do 
setor automóvel com volumes de produção ou importação anuais de, pelo menos, 
30 000 veículos têm de obter um número de créditos equivalente a 10% das suas 
vendas totais de veículos. Esta percentagem aumentará para 20% em 202534. A 
China também concede incentivos à produção de autocarros elétricos, subvenções 
aos consumidores que adquirem veículos elétricos e prioridade na emissão de 
licenças de veículos aos proprietários de veículos elétricos em grandes cidades. 

30 Tendo em conta a baixa capacidade da UE para produzir células de baterias, em 
outubro de 2017 a Comissão anunciou a criação da Aliança Europeia para as Baterias. 
A Aliança visa criar uma cadeia de valor competitiva e sustentável de produção de 
baterias na Europa. Sintetiza os esforços da Comissão para reunir os parceiros da 
indústria, os parceiros da investigação e inovação e os Estados-Membros na UE para 
"tornar a Europa um líder mundial na produção e utilização de baterias sustentáveis". 

                                                       
31 Plano de ação estratégico para as baterias, COM(2018) 293 final. 

32 China, Coreia do Sul e Japão. 

33 "Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications" (Baterias de iões de lítio 
para aplicações de armazenamento móvel e fixo), JRC, novembro de 2018, p. 24. 

34 "China’s new energy vehicle mandate policy" (A nova política chinesa de rótulos 
energéticos para veículos), ICCT, janeiro de 2018. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_fr
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/China_NEV_mandate_PolicyUpdate%20_20180525.pdf
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31 O Plano de ação estratégico para as baterias, de 2018, que lhe está associado 
descreve medidas para facilitar o acesso a matérias-primas para baterias, apoiar a 
produção em larga escala de células de baterias, acelerar a investigação e inovação 
neste domínio, desenvolver uma mão de obra altamente qualificada e garantir a 
coerência com o quadro regulamentar da UE. O plano de ação é composto por 
37 ações-chave, centradas principalmente numa utilização reforçada e mais integrada 
dos instrumentos regulamentares e de financiamento existentes. 

32 A Comissão considera que, só para suprir a procura de baterias na UE, que pode 
atingir, segundo as estimativas, 250 mil milhões de euros por ano até 2025, seriam 
necessárias instalações de produção em grande escala de células de baterias, ou 
"gigafábricas", que produzissem cerca de 200 GWh a partir de baterias de iões de lítio 
por ano35. A Comissão estima que o investimento total necessário se situe em 
aproximadamente 20 mil milhões de euros. 

33 Entre 2018 e 2021, a UE irá desenvolver a sua capacidade de produção de 
baterias com atraso em relação a outras regiões do mundo líderes no setor (ver 
figura 5). 

                                                       
35 Sítio Internet da Aliança Europeia para as Baterias, Intervenção do Vice-Presidente Maroš 

Šefčovič sobre a Aliança da UE para as Baterias, Fórum do Dia da Indústria, Bruxelas, 23 de 
fevereiro de 2018. 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-annex2_en.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm
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Figura 5 – Projeção do desenvolvimento da capacidade de produção de 
células para baterias de iões de lítio, 2018-2021 

 
"Resto do mundo" não apresentado (aproximadamente 0,7% em 2018 e mais 0,8% em 2021). 
Fonte: TCE, adaptação de "Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications" (Baterias de 
iões de lítio para aplicações de armazenamento móvel e fixo), JRC, 2018. 

34 Para além de 2021, o Centro Comum de Investigação (JRC) prevê que mais quatro 
fábricas acrescentem capacidade de produção na UE36. Segundo a CCI InnoEnergy, são 
necessários quatro anos para construir uma infraestrutura de produção de células37. 
No total, a capacidade de produção da UE poderá atingir 70 GWh em 202338, muito 
abaixo da meta da UE de 200 GWh definida pela Aliança para 2025. Nessa altura, o 
mercado de baterias da UE poderá ter sido em larga medida abastecido por fábricas 
não situadas na UE, ou os fabricantes de automóveis poderão ter transferido parte da 
sua produção para fora da UE, em locais mais próximos dos fabricantes de baterias. 

                                                       
36 Fonte: "Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications" (Baterias de iões de 

lítio para aplicações de armazenamento móvel e fixo), JRC, 2018. 

37 "Colmatar as lacunas entre as instituições financeiras e a indústria", evento organizado pela 
InnoEnergy, Bruxelas, janeiro de 2019. 

38 Cálculo do TCE com base em "Li-ion batteries for mobility and stationary storage 
applications" (Baterias de iões de lítio para aplicações de armazenamento móvel e fixo), 
JRC, 2018. 
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https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e65c072a-f389-11e8-9982-01aa75ed71a1
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35 Em 2014, a Comissão emitiu orientações39 sobre a compatibilidade do 
financiamento público de projetos importantes de interesse europeu comum (IPCEI), 
nomeadamente projetos de armazenamento de energia, com as regras em matéria de 
auxílios estatais40. Em dezembro de 2018, a França e a Alemanha iniciaram um 
processo destinado a encontrar consórcios credíveis, incluindo fabricantes de 
automóveis, suscetíveis de participar num programa deste tipo. O objetivo é 
desenvolver planos de investimentos e obter a respetiva aprovação pela Comissão 
em 2019. 

36 Existem empresas de países terceiros que financiam algumas fábricas na UE. O 
JRC estima que as empresas de países terceiros possam capturar 53% da capacidade 
de produção na UE até 2023 (ver figura 6)41. 

                                                       
39 Critérios para a análise da compatibilidade com o mercado interno dos auxílios estatais 

destinados a promover a realização de projetos importantes de interesse europeu comum 
(2014/C 188/02), Comissão Europeia, 2014. 

40 Investir numa indústria inteligente, inovadora e sustentável:Uma Estratégia de Política 
Industrial renovada da UE, COM(2017) 479 final, Comissão Europeia, 2017. 

41 No pressuposto de que a capacidade de produção da LG Chem Sp. z o.o irá aumentar 
para 12 GWh/ano até 2023. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.188.01.0004.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:52017DC0479
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Figura 6 – Capacidade de produção dos produtores de células para 
baterias de iões de lítio destinadas a grandes aplicações, como a rede e 
os transportes, na UE 

 
Fonte: TCE, adaptação de "Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications" (Baterias de 
iões de lítio para aplicações de armazenamento móvel e fixo), JRC, 2018. 

37 Em 2017, a nível mundial, as fábricas existentes de baterias de iões de lítio para 
veículos elétricos operavam a aproximadamente 40% a 50% de capacidade42. Segundo 
uma destacada empresa internacional de consultoria, a curto prazo, esta situação 
dificultará a entrada rentável de novos operadores no mercado das baterias de iões de 
lítio: os operadores existentes podem utilizar a capacidade produtiva excedentária 
para (ameaçar) produzir e vender mais baterias com custos marginais. Uma vez que a 
UE entrará no mercado de produção de baterias como "segundo jogador", poderá ter 
dificuldade em gerar uma vantagem competitiva se não explorar as vantagens 
tecnológicas. 

                                                       
42 "Lithium-ion battery costs and market: Squeezed margins seek technology improvements & 

new business models" (Custos e mercado das baterias de iões de lítio: margens estreitas 
exigem melhorias tecnológicas e novos modelos de negócios), Bloomberg New Energy 
Finance, 2017, pp. 3-4. 
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Apoio às partes interessadas  

38 O Tribunal recebeu respostas de 28 partes interessadas43 sobre a estratégia da 
Comissão – composta pelo Plano SET e pela Aliança Europeia para as Baterias: 

o todas conheciam o quadro estratégico da Comissão para a energia; 

o cerca de metade afirmaram que o quadro da Comissão para o armazenamento de 
energia era adequado e útil à sua organização; 

o no entanto, dois terços também referiram que poderia ser melhorado: 

o dez responderam que a estratégia se centrava excessivamente nas baterias 
de iões de lítio para veículos; 

o cinco chamaram a atenção para lacunas na legislação, no conceito de 
mercado e na normalização; 

o duas mencionaram a falta de visão a longo prazo, referindo o risco de 
desaparecimento da indústria automóvel da UE. 

39 Oitenta participantes aderiram à Aliança Europeia para as Baterias quando esta 
foi lançada, em outubro de 2017. Segundo a Comissão44, um ano mais tarde, este 
número aumentara para cerca de 260. 

40 Algumas partes interessadas importantes, não incluídas no inquérito, decidiram 
não aderir à Aliança. Por exemplo, uma grande empresa de eletrónica sedeada na UE 
considerou que seria demasiado arriscado investir na produção em grande escala de 
células para baterias de iões de lítio no contexto de um mercado já dominado pelos 
fabricantes asiáticos (ver caixa 2). 

Caixa 2 – Uma empresa europeia opta pela externalização para células 
de baterias em vez de as produzir internamente 

Uma grande empresa de engenharia e de eletrónica da UE decidiu não aderir à 
Aliança Europeia para as Baterias. Afirmou que iria externalizar, e não realizar 
internamente, a produção de células para baterias de iões de lítio. A empresa 
entendeu que seria difícil explorar um mercado competitivo, já que três quartos do 
custo de produção dizem respeito às matérias-primas, num mercado dominado por 
concorrentes asiáticos com custos baixos. 

                                                       
43 Dos domínios da investigação e inovação públicas, indústria da energia, indústria dos 

transportes, indústria das baterias, associações da energia, organizações internacionais. 

44 Sítio Internet da Aliança Europeia para as Baterias. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en
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Decidiu abandonar a investigação sobre tecnologias atuais e futuras de células e 
dissolver a sua empresa comum dedicada a tecnologias de iões de lítio. A empresa 
concentrou-se, em vez disso, em sistemas de baterias. 

41 De igual modo, um consórcio francês decidiu tentar desenvolver a curto prazo 
células para baterias de iões de lítio da próxima geração e, posteriormente, centrar-se 
nas baterias sólidas, prevendo alcançar uma tecnologia de vanguarda nesse setor por 
volta de 202345. 

Investigação e inovação no domínio do armazenamento de 
energia 

42 O Programa-Quadro de Investigação e Inovação para 2014-2020, o 
Horizonte 2020, é o principal instrumento de financiamento da investigação e 
inovação da UE. Até outubro de 2018, o Horizonte 2020 tinha concedido 1,34 mil 
milhões de euros a projetos para armazenamento de energia na rede ou para 
mobilidade hipocarbónica. Este montante representa 3,9% da contribuição total da UE 
(34 mil milhões de euros) atribuídos a projetos do Horizonte 2020 até essa data. 

43 A figura 7 apresenta a repartição das subvenções da UE a projetos de 
armazenamento de energia até outubro de 2018, ao abrigo destes diferentes 
instrumentos. Em 2019, o Horizonte 2020 incluiu um convite à apresentação de 
projetos no valor de 114 mil milhões de euros46, prevendo mais financiamento 
para 2020. 

44 A Comissão gere diretamente a maior parte dos programas do Horizonte 2020. 
Financia principalmente subvenções a investigadores e instrumentos específicos de 
apoio à investigação e inovação em pequenas e médias empresas. O Horizonte 2020 
também cofinancia parcerias público-privadas, como a Empresa Comum "Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio". Apoia ainda redes de investigação e inovação, como as 
Comunidades de Conhecimento e Inovação (CCI) InnoEnergy e Matérias-Primas do 
Instituto Europeu de Tecnologia (EIT). 

                                                       
45 Réunion du comité exécutif, Conseil national de l’industrie, 28 de maio de 2018, p. 23. 

46 Incluindo 25 milhões para baterias sólidas e 20 milhões para baterias de fluxo redox. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/05/dossier_de_presse_-_conseil_national_de_lindustrie.pdf


  25 

 

Figura 7 – Contribuições do Horizonte 2020 para projetos relacionados 

com armazenamento de energia na rede ou para mobilidade 

hipocarbónica 

 
Fonte: Análise do TCE baseada em dados da Comissão. 

45 Além disso, para apoiar projetos pioneiros de demonstração de infraestruturas 
energéticas à escala comercial, que implicam altos níveis de risco para os investidores 
privados, o Banco Europeu de Investimento (BEI) concede empréstimos, garantias e 
financiamento por capitais próprios através do mecanismo de Projetos de 
Demonstração de Energia InnovFin (EDP). Até outubro de 208, este mecanismo tinha 
concedido um empréstimo de 52 milhões de euros para um projeto no domínio do 
armazenamento de energia. 

46 Em 2009, a Comissão introduziu o conceito de iniciativas emblemáticas no 
domínio das Tecnologias Futuras e Emergentes47. O objetivo é alcançar um efeito 
maior do que a soma dos esforços isolados desenvolvidos em iniciativas nacionais. 
Entre estas iniciativas, é pertinente para o armazenamento de energia a iniciativa 
emblemática relativa ao grafeno. Durante 2018, a Comissão consultou partes 
interessadas, a fim de criar uma iniciativa emblemática da UE a 10 anos destinada a 

                                                       
47  Alargar as fronteiras das TIC: uma estratégia de investigação sobre as tecnologias futuras e 

as tecnologias emergentes na Europa, COM(2009) 184 final, Comissão Europeia, 2009; "FET 
Flagships: A novel partnering approach to address grand scientific challenges and to boost 
innovation in Europe" (TFE emblemáticas: uma nova abordagem de parcerias para abordar 
os maiores desafios científicos e impulsionar a inovação na Europa), SWD(2014) 283 final, 
Comissão Europeia, 2014; "FET Flagships Interim Evaluation" (Avaliação intercalar das TFE 
emblemáticas), Comissão Europeia, 2017. 
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apoiar investigação de base e aplicada sobre tecnologias futuras relacionadas com as 
baterias. Um grupo de partes interessadas da investigação e da indústria apresentou 
uma proposta de iniciativa emblemática para as baterias e publicou, em dezembro 
de 2018, um "Manifesto Battery 2030+"48. 

Procedimentos administrativos 

47 O Horizonte 2020 é um programa complexo, embora mais simples do que os seus 
antecessores49. Na auditoria ao Horizonte 202050, o Tribunal salientou que os encargos 
administrativos para os beneficiários tinham sido reduzidos, mas que o programa 
continuava a ser complexo51.  

48 Instrumentos de financiamento mais complexos são menos atrativos para os 
potenciais participantes. A complexidade também coloca em desvantagem potenciais 
candidatos que não têm um conhecimento pormenorizado das regras de 
financiamento dos instrumentos, nomeadamente os novos participantes e as PME52. A 
avaliação intercalar do Horizonte 2020 sublinha que a arquitetura do financiamento é 

                                                       
48 Ver o sítio Internet Battery 2030+. 

49 "Contributo para a simplificação do programa de investigação da UE para além do 
Horizonte 2020", documento informativo, Tribunal de Contas Europeu, março de 2018. 

50 Relatório Especial nº 28/2018, intitulado "A maioria das medidas de simplificação 
introduzidas no Horizonte 2020 facilitou a vida dos beneficiários, mas ainda é possível 
melhorar", Tribunal de Contas Europeu, 2018. 

51 Mais concretamente: as orientações da Comissão são abrangentes, mas difíceis de utilizar; 
a sua alteração frequente gera confusão e incerteza; o Portal dos Participantes foi 
melhorado, mas a sua consulta ainda é difícil; as regras das despesas com pessoal 
continuam a ser complexas para os participantes; a participação das PME aumentou, mas 
subsistem obstáculos. 

52 "LAB – FAB – APP, Investing in the European future we want" (LAB – FAB – APP – Investir no 
futuro europeu que queremos), Comissão Europeia, 2017, p. 16; retorno de informações de 
partes interessadas obtido pelo TCE. 

http://battery2030.eu/
http://battery2030.eu/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=47542
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=47542
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf
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excessivamente complexa e pode impedir as organizações de encontrar os convites e 
os instrumentos mais adequados às suas necessidades e criar o risco de duplicação53. 

Tecnologias de armazenamento de energia apoiadas 

49 A Comissão concedeu subvenções num montante total de 1,34 mil milhões de 
euros do Horizonte 2020 a 396 projetos ligados ao armazenamento de energia na rede 
e para a mobilidade hipocarbónica. Deste montante, 25% destinaram-se a projetos 
relacionados com baterias e 37% a projetos relacionados com pilhas de hidrogénio ou 
pilhas de combustível (ver figura 8). 

50 Dos 315 milhões de euros atribuídos a projetos para investigação sobre baterias, 
mais de metade destinou-se a projetos com baterias de iões de lítio. Os montantes 
despendidos em novos tipos de baterias, eventualmente da próxima geração, foram os 
seguintes: 7% para lítio-enxofre; 3% para fluxo redox; 1% para baterias sólidas e menos 
de 1% para chumbo-ácido. Outros 13% apoiaram o desenvolvimento de outras 
tecnologias avançadas de baterias54. 

                                                       
53 "Horizon 2020 support to Smart, Green and Integrated transport: Interim evaluation 

report" (Apoio do Horizonte 2020 a transportes inteligentes, ecológicos e integrados: 
relatório de avaliação intercalar), Comissão Europeia, 2017, secção 6.5.3. "In-depth interim 
evaluation of Horizon 2020" (Avaliação intercalar aprofundada do Horizonte 2020), 
Comissão Europeia, SWD(2017) 220 final, pp. 20, 79, 122, 150. 

54 Nomeadamente iões de sódio, sódio-enxofre, fluxo ácido-base, zinco-ar e iões de cálcio. 

http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
http://ec.europa.eu/research/transport/pdf/final_report_evaluation_h2020_sc4_29112016.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/swd(2017)220-in-depth-interim_evaluation-h2020.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/h2020_evaluations/swd(2017)220-in-depth-interim_evaluation-h2020.pdf
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Figura 8 – Projetos de armazenamento de energia no âmbito do 
Horizonte 2020 

 
Fonte: TCE, com base em dados da Comissão. 

51 Em 2017, a Comissão avaliou os projetos de investigação aplicada ou 
demonstração relacionados com baterias no âmbito do Horizonte 202055. 
Relativamente aos 28 projetos concluídos quando da avaliação, os avaliadores da 
Comissão concluíram que: 

o 3 projetos foram bem-sucedidos, mas não produziram avanços reais; 

o 8 projetos foram parcialmente bem-sucedidos; 

o 17 projetos falharam os objetivos, obtiveram resultados irrelevantes ou tiveram 
um impacto limitado. 

                                                       
55 "Batteries: A major opportunity for a sustainable society" (Baterias: uma grande 

oportunidade para uma sociedade sustentável), Comissão Europeia, 2017. 
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file://ECANLP001/SHARE/18CH1005%20-%20Research%20&%20Innovation%20for%20Climate%20&%20Energy/2.%20AUDIT/Module%203/CLs%20for%20Module%203/CLs%20for%20desk%20reviews/Collaborative%20projects/2017%20P4P%20report%20on%20batteries.pdf
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Implantação da tecnologia 

52 A Europa tem um défice de implantação em várias áreas relacionadas com a 
energia, revelando dificuldades em trazer inovações promissoras para o mercado56. A 
Comissão concebeu os principais instrumentos de apoio à investigação e inovação para 
tecnologias de armazenamento de energia de modo a abordar diferentes etapas do 
desenvolvimento (ver figura 9). 

Figura 9 – Síntese dos principais instrumentos de financiamento da UE 
que apoiam a investigação e inovação para o armazenamento de energia 

 
Nota: são consideradas as subvenções atribuídas antes de outubro de 2018.  
Fonte: TCE. 

53 O Mecanismo Interligar a Europa (MIE), um instrumento de financiamento 
de 30 mil milhões de euros para o transporte, a energia e as TIC, financia 
infraestruturas para combustíveis alternativos. Desde 2014, contribuiu com 
270 milhões de euros para redes de carregamento rápido e postos de abastecimento 
de hidrogénio. Orçamentou também 113 milhões de euros para infraestruturas de 
armazenamento de energia. Em 2016, atribuiu 98 milhões de euros para o 

                                                       
56 "Scaling Up Innovation in the Energy Union" (Aumentar a inovação na União da Energia), 

I24C e Cap Gemini, 2016; Comunicação – Acelerar o ritmo da inovação no domínio das 
energias limpas, Comissão Europeia, COM(2016) 763 final de 30.11.2016; "Towards an 
Integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan: Accelerating the European Energy 
System Transformation"(Rumo a um Plano Estratégico Integrado para as Tecnologias 
Energéticas (Plano SET): Acelerar a transformação do sistema energético europeu), 
Comissão Europeia (C/2015/6317), 15.9.2015. 
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https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://europeanclimate.org/de/scaling-up-innovation-in-the-energy-union-to-meet-new-climate-competitiveness-societal-goals/
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v6_0.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v6_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v8_0.pdf
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financiamento do planeamento e da construção de uma central de armazenamento de 
ar comprimido. Por conseguinte, estes fundos também apoiam a implantação de 
tecnologias de armazenamento de energia. 

54 A Comissão apresenta o Horizonte 2020 como um programa para levar grandes 
ideias dos laboratórios até ao mercado57. Com efeito, alguns projetos financiados pelo 
Horizonte 2020 contribuem para a entrada no mercado. As CCI InnoEnergy e 
Matérias-Primas e o InnovFin EDP do BEI são instrumentos de financiamento 
concebidos para apoiar a implantação e a inovação (ver caixa 3). 

Caixa 3 – Exemplos de empresas que recebem apoio à comercialização 
das suas soluções de armazenamento de energia 
o Uma empresa especializada no carregamento de veículos elétricos 

desenvolveu, com o apoio do instrumento a favor das PME do Horizonte 2020, 
um novo ponto de carregamento inteligente baseado num produto anterior. O 
projeto incluiu uma parte de desenvolvimento técnico e preparação para a 
entrada no mercado. O novo ponto de carregamento inteligente está agora 
comercialmente disponível. 

o Um centro de investigação em França participou em dois projetos geridos pela 
Empresa Comum "Pilhas de Combustível e Hidrogénio", em 2009 e 2013. 
Em 2015, criou uma empresa derivada para explorar a tecnologia desenvolvida. 
Utilizou capital de risco da CCI InnoEnergy para comercializar uma solução 
pronta a entrar no mercado que integra produção e armazenamento de energia 
para edifícios e zonas ecológicas que pretendem garantir o aprovisionamento 
energético utilizando fontes locais e renováveis. 

o Uma PME franco-italiana recebeu financiamento da Empresa Comum 
desde 2009 para desenvolver armazenamento de energia para microrredes. 
Esta solução converte fontes renováveis variáveis em fontes estáveis para 
garantir um funcionamento seguro da rede. Em 2017, esta empresa solicitou 
um empréstimo ao mecanismo do Fundo Europeu para Investimentos 
Estratégicos, gerido pelo BEI, para continuar a desenvolver e comercializar o 
seu produto. 

55 Na avaliação intercalar de 2017 do Horizonte 2020, a Comissão deu conta de 
sinais de evolução rumo a inovações encorajadoras – principalmente a participação 
crescente do setor privado nos projetos do Horizonte 2020 – mas reconheceu que 
subsiste um défice de inovação. A avaliação recomendou uma melhoria substancial do 

                                                       
57 Designadamente na página Internet do Horizonte 2020. 
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apoio a novos avanços e à inovação criadora de mercado58. O relatório intercalar da 
Comissão, de 2017, sobre as atividades da Empresa Comum "Pilhas de Combustível e 
Hidrogénio" (EC PCH)59 salientou que os participantes na EC PCH raramente 
recorreram aos instrumentos de partilha de riscos do BEI para promover a implantação 
de soluções baseadas no hidrogénio. Concluiu ainda que existe uma coordenação 
limitada entre programas da EC PCH e ações nacionais e regionais. No próximo 
programa-quadro para 2021-2027, intitulado Horizonte Europa, a Comissão propõe-se 
reforçar a "implantação no mercado de soluções inovadoras". 

56 Quase três quartos dos intervenientes entrevistados no domínio da investigação 
(14 de 19 partes interessadas) confirmaram esta falta de orientação para a 
implantação. Referiram que os mecanismos para melhorar a entrada no mercado dos 
resultados dos projetos de investigação eram insuficientes. Afirmaram igualmente que 
não havia sistemas concretos para dar seguimento aos projetos após a sua conclusão, 
nem para difundir os resultados da investigação. 

Quadro legislativo da UE para o armazenamento de energia 

Armazenamento de energia na rede 

57 Um quadro legislativo de apoio e condições de mercado mais previsíveis, 
nomeadamente normas técnicas normalizadas, podem impulsionar a procura de 
armazenamento de energia, diminuir o risco do investimento e, consequentemente, 
desencadear investimentos privados no desenvolvimento tecnológico60. 

                                                       
58 "Key findings from the Horizon 2020 interim evaluation" (Principais conclusões da avaliação 

intercalar do Horizonte 2020), Comissão Europeia, 2017. 

59 "Interim Evaluation of the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (2014-2016) 
operating under Horizon 2020" (Avaliação intercalar da Empresa Comum "Pilhas de 
Combustível e Hidrogénio 2" (2014-2016) no quadro do Horizonte 2020), Comissão 
Europeia, 2017. 

60 "EU Competitiveness in Advanced Li-ion Batteries for E-Mobility and Stationary Storage 
Applications –Opportunities and Actions" (Competitividade da UE em baterias de iões de 
lítio avançadas para aplicações de mobilidade eletrónica e de armazenamento fixo – 
oportunidades e ações), Relatório de Política Científica do JRC, 2017; "EASE-EERA Energy 
Storage Technology Development Roadmap" (Roteiro EASE-EERA para o desenvolvimento 
de tecnologias de armazenamento de energia), 2017; "Roadmap Battery Production 
Equipment" (Roteiro de equipamento de produção de baterias), VDMA, 2016. 

https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/brochure_interim_evaluation_horizon_2020_key_findings.pdf#view=fit&pagemode=none
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch2.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch2.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108043/kjna28837enn.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108043/kjna28837enn.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2015/10/EASE-EERA-recommendations-Roadmap-LR.pdf
http://ease-storage.eu/wp-content/uploads/2015/10/EASE-EERA-recommendations-Roadmap-LR.pdf
http://battprod.vdma.org/documents/7411591/7483998/VDMA+Roadmap+Battery+Production+Equipment+2030/7acbecf6-0590-4754-984c-ecb378d2227b?version=1.0
http://battprod.vdma.org/documents/7411591/7483998/VDMA+Roadmap+Battery+Production+Equipment+2030/7acbecf6-0590-4754-984c-ecb378d2227b?version=1.0
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O pacote Energias Limpas para Todos os Europeus 

58 O pacote Energias Limpas para Todos os Europeus, proposto no final de 2016, 
assumiu como objetivo facilitar a transição para as energias limpas. Em especial, as 
propostas relacionadas com o mercado da eletricidade visam permitir maior 
flexibilidade para a adaptação ao aumento das quotas de energia renovável. Incluem 
disposições destinadas a suprimir obstáculos legislativos ao armazenamento. O pacote 
é composto por oito atos legislativos. Quatro foram adotados em 201861: 
o a Diretiva relativa à promoção da utilização de energia de fontes renováveis; 
o a Diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios; 
o a Diretiva relativa à eficiência energética; 
o o Regulamento relativo à Governação da União da Energia e da Ação Climática. 

59 No final de 2018, o Conselho Europeu, o Parlamento Europeu e a Comissão 
Europeia chegaram a acordo sobre os restantes quatro atos legislativos: 
o o regulamento relativo à preparação para riscos no setor da eletricidade;  
o o regulamento que institui a Agência da União Europeia de Cooperação dos 

Reguladores da Energia; 
o a diretiva que estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade; 
o o regulamento relativo ao mercado interno da eletricidade. 

60 Os dois últimos atos abordam diretamente o armazenamento de energia. A 
diretiva que estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade 
estabelece regras comuns para a produção, transporte, distribuição, armazenamento e 
comercialização de eletricidade, bem como regras para a proteção dos consumidores, 
a fim de criar mercados da energia verdadeiramente integrados, competitivos, 
centrados no consumidor, flexíveis, equitativos e transparentes à escala da União. A 
diretiva de 2018 também define, pela primeira vez, armazenamento de eletricidade: 
trata-se de transferir a utilização final de eletricidade para um momento posterior ao 
da sua produção ou a conversão de energia elétrica numa forma de energia que pode 
ser armazenada, o armazenamento dessa energia e a subsequente reconversão dessa 
energia em energia elétrica ou utilização noutro vetor energético. Um princípio 
subjacente é o de que a regulação do armazenamento de energia deve ser 
tecnologicamente neutra, a fim de promover a inovação e permitir igualdade de 
condições de concorrência para um vasto leque de tecnologias. 

                                                       
61 Ver a página Internet da Comissão relativa ao pacote Energias Limpas para Todos os 

Europeus. 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?toc=OJ:L:2018:156:TOC&uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0210.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1548341680894&uri=CELEX:32018R1999
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2016:862:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0863R(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5070_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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61 O regulamento relativo ao mercado interno da eletricidade visa definir princípios 
para mercados que funcionem corretamente, integrados, que permitam 
nomeadamente um acesso não discriminatório ao mercado de prestadores de serviços 
de resposta à procura e de armazenamento de energia. Não devem ser construídas 
infraestruturas de rede desproporcionadas quando outras opções, incluindo o 
armazenamento, proporcionam uma melhor opção económica. Os Estados-Membros 
devem também incentivar os operadores de redes de distribuição a adjudicar serviços 
de flexibilidade, incluindo serviços de armazenamento. 

62 De um modo geral, as partes interessadas inquiridas afirmaram que a legislação 
atual da UE não proporciona apoio (ver figura 10). 

Figura 10 – Retorno de informação das partes interessadas sobre a 
legislação da UE (percentagem) 

 
Fonte: Inquérito do TCE, 2018. 

Obstáculos enfrentados pelos investidores 

63 Devido à ausência, até ao momento, de uma regulamentação comum, existem 
diferenças na forma como os Estados-Membros tratam o armazenamento no sistema 
energético. Esta lacuna também tem dificultado o desenvolvimento de argumentos 
comerciais viáveis para instalações de armazenamento de energia. Mais 
concretamente, os entrevistados deram conta ao Tribunal de quatro grandes 
obstáculos a maiores investimentos do setor privado: 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5070_2019_INIT
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o taxas de rede; 

o combinação de receitas de diferentes serviços; 

o propriedade das instalações de armazenamento de energia; 

o combinação de eletricidade com outras formas de energia. 

Taxas de rede 

64 As atuais regras comuns para o mercado interno da eletricidade62, adotadas 
em 2009, obrigam os Estados-Membros a aplicar tarifas pelo acesso às redes de 
eletricidade de forma transparente e não discriminatória. Não contemplam, porém, o 
caso específico do armazenamento de energia. Em pelo menos quatro 
Estados-Membros, os proprietários de instalações de armazenamento tiveram de 
pagar taxas de rede, ou seja, tarifas e/ou impostos relativos à rede, duas vezes, como 
consumidores e como produtores (ver caixa 4), o que diminuiu a rentabilidade dos 
investimentos em armazenamento de energia. Cinco partes interessadas inquiridas 
afirmaram que a duplicação de encargos constituiu um obstáculo ao investimento em 
armazenamento de energia. 

65 A versão final, de dezembro de 2018, do projeto de regulamento da UE relativo 
ao mercado interno da eletricidade63 estabelece que os operadores das redes não 
devem aplicar tarifas pelo acesso às suas redes que discriminem, positiva ou 
negativamente, o armazenamento de energia. Esta disposição aborda o problema da 
duplicação das taxas de rede aplicadas aos proprietários de instalações de 
armazenamento pela utilização da rede quando carregam e quando descarregam as 
suas instalações de armazenamento. Não abrange os casos de dupla tributação, que 
continua a ser da competência dos Estados-Membros. A Comissão está a realizar uma 
avaliação da Diretiva Tributação da Energia64. 

  

                                                       
62 Diretiva 2009/72/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que 

estabelece regras comuns para o mercado interno da eletricidade e que revoga a 
Diretiva 2003/54/CE, artigo 25º (JO L 211/55 de 14.8.2009). 

63 O projeto de regulamento deverá ser adotado no primeiro semestre de 2019, sendo 
aplicável a partir de janeiro de 2020. 

64 Diretiva 2003/96/CE do Conselho, de 27 de outubro de 2003, que reestrutura o quadro 
comunitário de tributação dos produtos energéticos e da eletricidade (JO L 283/51 
de 31.10.2003). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:283:0051:0070:PT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:283:0051:0070:PT:PDF
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Caixa 4 – Algumas instalações de armazenamento de energia têm de 
pagar taxas de rede duplicadas 

As taxas de rede são pagas pela utilização da rede para transportar eletricidade. São 
pagas pelo consumidor final mas, em alguns Estados-Membros, os geradores de 
eletricidade também pagam taxas pelo acesso à rede. Além disso, os consumidores 
de eletricidade e, em alguns Estados-Membros, também os produtores de 
eletricidade, pagam impostos sobre a eletricidade. 

Quando existe armazenamento, a rede de eletricidade é utilizada duas vezes: 
quando a instalação de armazenamento é carregada e, novamente, quando é 
descarregada. No entanto, a instalação de armazenamento não é um gerador nem 
um consumidor final. As instalações de armazenamento não se enquadram 
claramente em nenhuma destas categorias: alguns Estados-Membros obrigam-nas a 
pagar duas vezes taxas de rede e/ou impostos sobre a eletricidade, enquanto 
geradores e subsequentemente como consumidores. 

A duplicação de encargos afetou instalações de armazenamento de eletricidade em 
vários Estados-Membros, incluindo Áustria, Alemanha, Finlândia e Países Baixos. A 
Finlândia e os Países Baixos estão a rever a sua regulamentação para abordar este 
problema. 

Combinação de receitas de diferentes serviços 

66 Além de armazenarem eletricidade, as tecnologias de armazenamento podem 
prestar outros serviços de apoio à rede, como a resposta em frequência (ver 
ponto 11), a manutenção da tensão65, o seguimento de carga66 ou o comércio de 
eletricidade. Como tal, os projetos de armazenamento de energia podem ser 
financiados por várias fontes de receita67, o que limita os riscos de investimento. 

67 A versão de dezembro de 2018 da proposta de diretiva que estabelece regras 
comuns para o mercado interno da eletricidade68 prevê que os consumidores que 
possuam uma instalação de armazenamento podem prestar vários serviços em 
simultâneo, se tal for tecnicamente viável. O projeto de diretiva aplica-se aos 

                                                       
65 Fornecimento ou absorção de potência da rede para manter uma tensão constante. 

66 Mecanismo para assegurar que existe energia suficiente para responder à procura. 

67 "EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap" (Roteiro EASE-EERA para o 
desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia), EASE-EERA, 2017; retorno 
de informação obtido na auditoria do TCE junto dos operadores de sistemas de 
armazenamento de energia. 

68 O projeto de diretiva deverá ser adotado no primeiro semestre de 2019, sendo aplicável 
20 dias após a sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. 

http://ease-storage.eu/ease-eera-storage-technology-development-roadmap-2017-hr/
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consumidores que armazenam eletricidade produzida nas suas instalações, vendem 
eletricidade de produção própria ou participam em regimes de flexibilidade, desde que 
nenhuma destas atividades constitua a sua principal atividade comercial ou 
profissional. O projeto de diretiva não aborda o caso das empresas que prestam estes 
serviços como atividade principal. 

Propriedade 

68 Nos termos das regras comuns propostas para o mercado interno da eletricidade, 
os operadores de redes de distribuição (ORD) não poderiam deter, desenvolver, gerir 
ou explorar instalações de armazenamento de energia, exceto em casos devidamente 
justificados69, a fim de manter a sua neutralidade neste mercado regulado. 
Aplicar-se-iam disposições semelhantes aos operadores de redes de transporte (ORT) 
que exploram a rede de transporte. 

69 Enquanto as novas regras não forem adotadas e os direitos de propriedade não 
forem clarificados, subsiste uma incerteza jurídica que não incentiva as empresas 
privadas nem os operadores da rede regulada a investir em instalações de 
armazenamento de energia. 

Combinação de eletricidade com outras formas de energia 

70 A eletricidade pode ser armazenada sob a forma de calor, hidrogénio ou gás 
natural de síntese. Estas combinações intersetoriais de energia podem ajudar a 
conferir flexibilidade competitiva ao sistema de eletricidade da UE e transferir a quota 
de energias renováveis inicialmente produzidas no setor da eletricidade para outros 
setores, contribuindo para a sua descarbonização70. As soluções transetoriais de 
energia não estavam regulamentadas na legislação da UE até dezembro de 2018. 

71 Esta ausência de regulamentação dificultava a definição de argumentos 
comerciais positivos para algumas dessas combinações em projetos de 

                                                       
69 Por exemplo, se não houver ofertas de mercado para os serviços em causa, ou se a 

utilização do armazenamento se destinar apenas a assegurar a eficácia, fiabilidade e 
segurança do funcionamento da rede. 

70 "EASE-EERA Energy Storage Technology Development Roadmap" (Roteiro EASE-EERA para o 
desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia), EASE-EERA, 2017; retorno 
de informação obtido na auditoria do TCE junto dos operadores de sistemas de 
armazenamento de energia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
http://ease-storage.eu/ease-eera-storage-technology-development-roadmap-2017-hr/
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armazenamento de energia enquanto contributos para os objetivos da UE em matéria 
de energia e clima.  

72 Duas partes interessadas inquiridas mencionaram as taxas de rede duplicadas, 
atrás referidas, como obstáculo ao armazenamento de eletricidade numa forma 
diferente de energia71. Uma dessas partes interessadas afirmou que não existe na 
prática uma certificação para hidrogénio ecológico, o que reduz ainda mais os 
incentivos à produção deste gás. A UE abordou pela primeira vez a certificação do 
hidrogénio ecológico na reformulação da Diretiva Energias Renováveis, adotada em 
dezembro de 2018. Esta diretiva introduziu garantias de origem para o gás ecológico, 
que mostram ao consumidor final que uma determinada quota ou quantidade de 
energia foi produzida a partir de fontes renováveis. Uma vez que as garantias de 
origem podem ser comercializadas, este sistema pode aumentar o valor económico do 
gás ecológico. 

73 A Diretiva Energias Renováveis reformulada também obriga os ORD a avaliar, 
pelo menos de quatro em quatro anos, o potencial dos sistemas de aquecimento ou 
arrefecimento urbano para prestar serviços como a resposta à procura e o 
armazenamento da produção excedentária de eletricidade de fontes renováveis. As 
regras comuns propostas para o mercado interno da eletricidade72 obrigariam os 
Estados-Membros a facilitar a exploração de sistemas seguros, fiáveis e eficientes, sem 
discriminação relativamente a outras redes de energia, nomeadamente de gás e calor. 
Estas novas disposições visam reforçar as ligações entre os setores da eletricidade, do 
calor e do gás. 

                                                       
71 Esta questão é também ilustrada no documento "Innovative large-scale energy storage 

technologies and Power-to-Gas concepts after optimisation" (Tecnologias inovadoras de 
armazenamento de energia em grande escala e conceitos de conversão de eletricidade em 
gás após a otimização), Store&Go, 2017. 

72 Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns para o 
mercado interno da eletricidade (reformulação), Conselho da União Europeia, 5076/19, 
2019, artigo 58º, alínea d). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.POR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/2017-08-29_STOREandGO_D8.1_RUG_submitted.pdf
https://www.storeandgo.info/fileadmin/downloads/2017-08-29_STOREandGO_D8.1_RUG_submitted.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
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Armazenamento de energia para os transportes 

Quadros de ação nacionais 

74 A UE tem atualmente cerca de 160 000 pontos de carregamento públicos para 
veículos elétricos73. Segundo a Comissão, poderão ser necessários dois milhões de 
pontos de carregamento públicos até 202574. A UE abordou a escassez de pontos de 
carregamento para veículos elétricos na diretiva relativa à infraestrutura para 
combustíveis alternativos75. Nos termos da diretiva, os Estados-Membros definem 
metas próprias em quadros de ação nacionais para o desenvolvimento da 
infraestrutura de carregamento. 

75 De acordo com a Comissão76, os quadros de ação nacionais, em alguns casos, 
estão incompletos ou são incoerentes entre Estados-Membros, e as metas nacionais 
fixadas pelos Estados-Membros estão muito abaixo das necessidades previstas pela 
Comissão para 2020. A Comissão considera que os Estados-Membros podem nem 
sequer alcançar essas metas nacionais até 2020. Daí resultaria uma cobertura 
insuficiente da infraestrutura de carregamento a nível da UE e em alguns 
Estados-Membros e, por conseguinte, poderia desincentivar a aquisição de veículos 
elétricos. 

76 A diretiva prevê que a Comissão apresente, até 2020, um relatório sobre a 
respetiva aplicação. Em especial, o relatório deve avaliar o impacto da diretiva na 

                                                       
73 Observatório Europeu dos Combustíveis Alternativos, fevereiro de 2019. 

74 Pressupondo que 7% dos veículos novos serão elétricos em 2025. Avaliação de impacto da 
proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que define normas de 
desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de passageiros e dos veículos 
comerciais ligeiros novos, SWD(2017) 650 final, Comissão Europeia, 2017 (fonte: Para uma 
utilização o mais ampla possível dos combustíveis alternativos - Plano de ação relativo à 
infraestrutura para combustíveis alternativos, SWD(2017) 365 final, Comissão Europeia, 
2017). 

75 Diretiva 2014/94/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2014, 
relativa à criação de uma infraestrutura para combustíveis alternativos (JO L 307 
de 28.10.2014, p. 1). 

76 "Detailed Assessment of the National Policy Frameworks" (Avaliação pormenorizada dos 
quadros de ação nacionais), Comissão Europeia, SWD(2017) 365 final, parte 1. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://www.eafo.eu/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-650-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2017:0652:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2017:0652:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2017:0652:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32014L0094
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d80ea8e8-c559-11e7-9b01-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_3&format=PDF
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economia e no ambiente. A Comissão pode depois, se for caso disso, apresentar uma 
proposta de alteração. 

Harmonização das normas técnicas 

77 Já coexistem vários tipos de conectores em pontos de carregamento públicos da 
UE. Mais concretamente, existem na UE três normas concorrentes de conectores de 
carregamento rápido77: 
o a CCS Tipo 2 (cerca de 7 000 pontos de carregamento), exigida pela diretiva e 

utilizada por 18 marcas de veículos; 
o a CHAdeMo (cerca de 7 400 pontos de carregamento), utilizada por 13 marcas; 
o a Tesla Supercharger (cerca de 3 100 pontos de carregamento), acessível apenas a 

veículos da Tesla. Os veículos da Tesla podem utilizar outros pontos de 
carregamento através de um adaptador, mas os outros veículos não podem 
utilizar os pontos de carregamento da Tesla. 

Consequentemente, um utilizador de um veículo elétrico pode ter de transportar 
vários cabos, que custam isoladamente centenas de euros, para poder aceder à maior 
parte ou à totalidade da infraestrutura de carregamento disponível. 

78 A diretiva relativa à infraestrutura para combustíveis alternativos também 
apresenta especificações técnicas relativas aos tipos de conectores a utilizar no 
carregamento. O objetivo é tornar todos os pontos de carregamento compatíveis com 
todos os veículos elétricos. A partir de novembro de 2017, todos os pontos de 
carregamento novos ou renovados devem ter pelo menos um conector que cumpra 
normas internacionais específicas: "Tipo 2" para carregamento lento e "CCS Tipo 2" 
para carregamento rápido. A diretiva não estabelece prazos específicos para a 
substituição de conectores em pontos de carregamento existentes que não sejam 
remodelados. 

Ligações entre a rede e os transportes 

79 Para tornar os setores dos transportes e do aprovisionamento de eletricidade 
verdadeiramente neutros em termos de carbono, os veículos elétricos teriam de ser 

                                                       
77 JRC, fevereiro de 2019. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32014L0094
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integrados na rede de forma eficiente78. Os utilizadores de veículos elétricos exigem 
períodos de carregamento curtos, o que pode afetar a estabilidade da rede. As 
baterias dos veículos elétricos conectados poderiam também beneficiar das flutuações 
de preços e, dessa forma, diminuir os custos do carregamento, bem como 
proporcionar serviços de flexibilidade79 através do fornecimento de eletricidade à 
rede. Em grande escala, poderiam contribuir de forma significativa para a flexibilidade 
da rede. 

80 A diretiva que estabelece regras comuns para o mercado interno da 
eletricidade80, que deverá ser adotada em 2019, obriga os Estados-Membros a 
elaborar regulamentos para facilitar a ligação dos pontos de carregamento às redes de 
distribuição. Prevê cooperação entre os operadores das redes de eletricidade e os 
operadores dos pontos de carregamento e exige que os Estados-Membros suprimam 
obstáculos administrativos à implantação da infraestrutura de carregamento de 
veículos elétricos. 

81 A Diretiva Pilhas e Acumuladores81 de 2006 obriga os produtores de baterias a 
financiar os custos líquidos da recolha e da reciclagem dos resíduos das baterias. Na 
prática, os produtores pagam uma taxa de reciclagem a sistemas de recolha nacionais 
pelas baterias que colocam no mercado. As baterias usadas dos veículos elétricos 
podem ser reutilizadas através da sua montagem de unidades de baterias maiores 
destinadas a operações de gestão da rede. Contudo, a Diretiva Pilhas e Acumuladores 
classifica as baterias usadas como resíduos. Tanto os produtores iniciais de baterias 
como as empresas que reinstalam baterias usadas podem ter de pagar taxas de 
reciclagem, ainda que as baterias sejam reutilizadas noutro contexto. A Comissão já 
tomou medidas para detetar potenciais obstáculos regulamentares a este tipo de 

                                                       
78 "Vehicle-Grid Integration. A global overview of opportunities and issues" (Integração 

veículos-rede. Uma síntese global das oportunidades e dos desafios), Universidade da 
Califórnia, Berkeley National Laboratory, junho de 2017; "Integration of electric vehicles in 
smart grid: A review on vehicle to grid technologies and optimization techniques" 
(Integração dos veículos elétricos numa rede inteligente: uma análise das tecnologias e das 
técnicas de otimização veículos-rede), Kang Miao Tan Vigna, K. Ramachandaramurthy, Jia 
Ying Yong, Renewable and Sustainable Energy Reviews, volume 53, janeiro de 2016. 

79 Nomeadamente a reposição de eletricidade na rede em períodos de grande procura e o seu 
armazenamento em fases de menor procura. 

80 Regras comuns para o mercado interno da eletricidade (reformulação), Comissão Europeia, 
Conselho da União Europeia, 5076/19, 2019. 

81 Diretiva 2006/66/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de setembro de 2006, 
relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos e que revoga a Diretiva 91/157/CEE. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_act_part1_v7_864.pdf
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
http://scholar.google.lu/scholar_url?url=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S136403211500982X&hl=en&sa=T&ct=res&cd=0&d=4308366419484897003&ei=Wge7W5LkIcX_mAHRxI6QCg&scisig=AAGBfm21zN0tMqpg1uAMIQbcVr6IJZ0DgQ&nossl=1&ws=1518x691
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321
https://www.sciencedirect.com/science/journal/13640321/53/supp/C
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil:ST_5076_2019_INIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX:32006L0066
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reciclagem, tendo em vista uma eventual alteração da legislação. A Comissão tenciona 
publicar uma avaliação da Diretiva Pilhas e Acumuladores da UE no primeiro trimestre 
de 2019. 
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Observações finais 
82 O armazenamento de energia é essencial para a transição rumo a um sistema 
energético hipocarbónico, baseado em energias renováveis, e para a realização dos 
objetivos da UE em matéria de energia e clima. No presente documento informativo, o 
Tribunal salientou sete grandes desafios para o apoio da UE ao desenvolvimento e à 
implantação de tecnologias de armazenamento de energia. A Comissão começou a dar 
resposta a alguns destes desafios, por exemplo através do pacote Energias Limpas para 
Todos os Europeus e da Aliança Europeia para as Baterias. 

1. Assegurar uma estratégia coerente da UE 

o A capacidade de produção de baterias de iões de lítio na UE está a ser 
desenvolvida com atraso em relação a outras regiões do mundo líderes no setor, 
pelo que poderá ser difícil alcançar uma vantagem competitiva. 

2. Aumentar o apoio às partes interessadas 

o Algumas partes interessadas continuam preocupadas com o quadro estratégico 
da UE, em especial no que respeita às escolhas de tecnologias. 

3. Reduzir a complexidade do financiamento da UE para a investigação 

o Aprofundar no próximo programa-quadro as medidas de simplificação tomadas 
no Horizonte 2020. 

4. Um apoio mais eficaz à investigação e inovação no domínio das tecnologias de 
armazenamento de energia exigirá: 

o Encontrar formas de aumentar a taxa de sucesso dos projetos de investigação 
pertinentes. 

5. Implantar tecnologias de armazenamento de energia 

o Abordar o risco de os mecanismos de apoio à implantação e à entrada no 
mercado de soluções inovadoras de armazenamento de energia continuarem a 
ser insuficientes na prática. 

6. Suprimir obstáculos enfrentados pelos investidores 

o Incentivar investimentos do setor privado em instalações de armazenamento de 
energia exigirá a aplicação plena e eficaz dos aspetos pertinentes da nova 
legislação da UE em matéria de eletricidade. 

7. Desenvolver infraestruturas para combustíveis alternativos 

o Os quadros de ação nacionais para o desenvolvimento de uma infraestrutura de 
carregamento suficiente e acessível serão fundamentais para apoiar a transição 
rumo a um sistema energético hipocarbónico. 
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Anexo I 

Síntese das etapas principais do apoio da UE ao armazenamento de 
energia 

 
Fonte: TCE. 

2007

Plano Estratégico para as 
Tecnologias Energéticas

Armazenamento fixo Armazenamento móvel
Investigação e inovação para 
armazenamento de energia

2009
Diretiva relativa à promoção de 
veículos de transporte rodoviário 
não poluentes e eficientes do 
ponto de vista energético

2013 Diretiva Energias Renováveis

Programa de investigação 
Horizonte 2020

2018

2014

Regulamentos que estabelecem as 
metas de redução das emissões de 
CO2 para os automóveis de 
passageiros e veículos comerciais 
ligeiros

2015
Para um Plano Estratégico 
Integrado para as Tecnologias 
Energéticas:
Acelerar a transformação do 
sistema energético europeu

2017 Armazenamento de energia – o 
papel da eletricidade

A Europa em movimento 
(primeiro pacote Mobilidade)

2016 Pacote Energias Limpas para Todos 
os Europeus

Estratégia de Mobilidade 
Hipocarbónica

Acelerar o ritmo da inovação no 
domínio das energias limpas

2008

Diretiva relativa à criação de uma 
infraestrutura para combustíveis 
alternativos

Pacote Mobilidade Limpa
(segundo pacote Mobilidade da 
UE)
Aliança Europeia para as Baterias

Diretiva relativa à promoção da utilização de energia de fontes renováveis 
(reformulação)

A mobilidade do futuro 
(terceiro pacote Mobilidade da UE)

Mecanismo Interligar a Europa

7º Programa-Quadro de 
Investigação

Programa Energia Inteligente 
Europa
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Anexo II 

Síntese das principais tecnologias de armazenamento de energia 

   

Tecnologia Descrição Aplicações 
   

Hidrobombeado 

 

Cada instalação de armazenamento hidrobombeado tem 
dois reservatórios a diferentes altitudes. A água é 
transferida entre ambos para armazenar e libertar 
energia. No modo de descarga, a água do reservatório 
superior é canalizada por turbinas, gerando eletricidade. 
No modo de carga, as mesmas turbinas bombeiam a 
água para cima. 85% da capacidade de armazenamento 
de eletricidade a nível mundial baseia-se em 
armazenamento hidrobombeado. A Europa ainda dispõe 
de locais disponíveis com características geográficas 
adequadas. As instalações de armazenamento 
hidrobombeado são concebidas para um 
armazenamento na rede em grande escala, uma vez que 
a sua capacidade de armazenamento de energia pode 
variar entre 100 MW (instalações de pequena escala) 
e 3 000 MW. Na Europa, a capacidade média de uma 
instalação é de aproximadamente 300 MW. 
Consequentemente, as novas instalações podem custar 
cerca de mil milhões de euros. 

 

   

Baterias de 
chumbo-ácido 

 

As baterias de chumbo-ácido são as baterias 
recarregáveis mais comuns e têm sido amplamente 
utilizadas em veículos convencionais, com motores de 
combustão, mas não são muito utilizadas para alimentar 
veículos elétricos. São mais baratas do que as baterias de 
iões de lítio. As suas principais desvantagens são a baixa 
eficiência e os ciclos de vida mais curtos em comparação 
com outras baterias. Na UE, 99% das baterias de 
chumbo-ácido de automóveis são recicladas. Estão a ser 
desenvolvidas formas avançadas de baterias de 
chumbo-ácido.  

 

   

Aplicações – Legenda 

 Serviços de apoio à 
rede 

 Armazenamento 
diário 

 
Transporte rodoviário 

 

Habitações 
 Armazenamento 

sazonal 

 Aviação/ transporte 
marítimo 



 45 

 

Baterias de iões de 
lítio 

 

As baterias de iões de lítio constituem a fonte de energia 
mais comum para os veículos elétricos. Apresentam 
densidades de energia e de potência cada vez mais 
elevadas. Existem muitas variantes com diferentes 
elétrodos e eletrólitos. Alguns materiais dos elétrodos 
exigem a utilização de recursos naturais dispendiosos ou 
limitados, como o cobalto. Atualmente, as baterias de 
iões de lítio são mais caras do que as baterias de 
chumbo-ácido, mas os custos estão a diminuir 
rapidamente. 

 

 

   

Baterias de fluxo 
redox 

 

As baterias de fluxo redox têm dois reservatórios de 
eletrólito, um com carga positiva e o outro com carga 
negativa, separados por elétrodos e uma membrana. A 
diferença nos níveis de oxidação química entre os 
reservatórios gera fluxos de iões e eletricidade através da 
membrana. Este tipo de bateria destina-se a 
armazenamento na rede em grande escala. Pode 
armazenar grandes quantidades de energia mais 
eficazmente do que muitas outras tecnologias. Para 
aumentar a capacidade da bateria, as instalações podem 
reforçar a quantidade do eletrólito, que tem um custo 
baixo. As baterias de fluxo têm ciclos de vida superiores 
aos de muitos outros tipos de bateria, mas menor 
densidade de energia. 

 

   

Baterias de 
sódio-enxofre 

 

As baterias de sódio-enxofre são aplicadas a serviços de 
rede há 20 anos. A maior parte das instalações tem uma 
dimensão entre 1 MW e 10 MW. Operam a temperaturas 
entre 300 °C e 350 °C, pelo que não são adequadas para 
aplicações em habitações. 

 

   

Supercondensador 

 

Um supercondensador é composto por duas camadas de 
um material condutor com uma camada isoladora entre 
ambas. A eletricidade é armazenada através da 
acumulação de carga elétrica entre as camadas 
condutoras. 
Os supercondensadores são uma forma de 
armazenamento de energia de curto prazo, absorvendo e 
libertando muito rapidamente grandes quantidades de 
energia. Requerem muito pouca manutenção. São 
implantados para alimentar serviços de rede e como 
parte de sistemas de travagem e aceleração de 
automóveis. 
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Volante 

 

Um motor elétrico faz girar um rotor a uma velocidade 
muito alta, até aproximadamente 100 000 rotações por 
minuto. A energia é obtida desacelerando o rotor. Os 
volantes são mais adequados para armazenamento de 
curto prazo e de elevada potência, sendo ideais para 
serviços de rede que exijam respostas muito rápidas. 
Podem igualmente ser utilizados nos transportes, para 
gerar picos de potência curtos. 
Não podem ser utilizados para armazenamento de médio 
ou longo prazo, já que perdem cerca de 15% da energia 
armazenada ao fim de uma hora. 

 

   

Pilha de combustível/ 
eletrolisador 

 

As pilhas de combustível convertem hidrogénio em 
eletricidade promovendo a sua reação com o oxigénio do 
ar. Também podem funcionar como eletrolisadores, 
utilizando eletricidade para decompor os elementos 
constituintes da água. Constituem a tecnologia de base 
utilizada na conversão de eletricidade em gás: o 
hidrogénio pode ser armazenado durante meses, 
injetado na rede de gás ou convertido em gás natural. 
Representam uma tecnologia de conversão, e não de 
armazenamento, de energia, mas permitem armazenar 
eletricidade sob a forma de gás. 

 

 

   

Ar comprimido 

 

O armazenamento de ar comprimido utiliza câmaras 
subterrâneas. No modo de carga, o ar é comprimido e 
pode ser armazenado no subsolo a alta pressão durante 
meses. O ar é libertado e expandido numa turbina para 
voltar a gerar eletricidade. São utilizados modelos de 
baixa eficiência desde a década de 1970. Estão em 
desenvolvimento modelos de alta eficiência, que podem 
também armazenar o calor libertado durante a 
compressão. 

 

   

Ar líquido 

 

O armazenamento de energia por ar líquido utiliza um 
processo de arrefecimento para armazenar eletricidade. 
O ar é arrefecido até ficar liquefeito e, em seguida, o ar 
líquido é armazenado num reservatório isolado. Para 
inverter o processo e produzir eletricidade, o ar é 
expandido e aciona uma turbina. 
O armazenamento de energia por ar líquido é uma forma 
barata de armazenamento, uma vez que as centrais são 
construídas com recurso a componentes industriais 
comuns. Existem poucas centrais de grande escala. A 
principal desvantagem do armazenamento por ar líquido 
é a sua baixa eficiência, inferior a 50%, 
comparativamente aos 75%-90% das baterias. 
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Armazenamento 
térmico 

 

Os esquentadores elétricos residenciais podem ser 
utilizados como uma forma de dispositivo de 
armazenamento: o calor pode ser armazenado num 
depósito de água isolado, permitindo que a habitação 
armazene energia durante algumas horas. Também é 
possível realizar armazenamento a frio utilizando água 
gelada ou gelo. Em alternativa, para armazenamento de 
calor em material sólido, são aquecidos radiadores com 
blocos utilizando eletricidade de baixo preço. O calor é 
libertado mais tarde consoante necessário. O 
armazenamento em poço utiliza uma bomba de calor 
fixada num furo para armazenar calor no subsolo, 
sazonalmente, em grande escala. 

 

   

Armazenamento em 
sal fundido 

 

Nesta forma de armazenamento térmico, utiliza-se 
eletricidade ou energia solar para aquecer um recipiente 
enchido com sal fundido. Este meio de armazenamento 
aquece o suficiente para criar vapor, permitindo utilizar 
turbinas a vapor para gerar eletricidade a partir do calor 
armazenado. Em combinação com energia solar 
concentrada, este pode ser um método de 
armazenamento diário de eletricidade solar. 
O armazenamento em sal fundido representa 
atualmente 75% da capacidade de armazenamento 
térmico a nível mundial. 

 

Fontes das imagens, sequencialmente: ENGIE/Electric Mountain; TCE; TCE, VoltStorage GmBH; NGK Insulators, LTD; Maxwell 
Technologies; TCE; Laurent Chamussy, 2010. União Europeia; RWE; Highview Power; Rotex Heating Systems GmBH; Marquesado 
Solar. 

  

http://www.ngk-insulators.com/en/index.html
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Glossário 
Armazenamento de energia: transferência da utilização de uma determinada 
quantidade de energia do momento da sua produção para um momento posterior de 
consumo, quer como energia final quer convertida noutro vetor energético. 

Bateria: dispositivo que armazena energia elétrica sob a forma de energia química e 
converte essa energia em eletricidade. É normalmente constituída por três partes: dois 
elétrodos e, entre estes, um eletrólito. Quando uma bateria carregada é ligada a um 
circuito, há um fluxo de iões com carga entre os elétrodos, através do eletrólito. Esta 
transferência de cargas gera eletricidade no circuito. Os sistemas de baterias são 
constituídos por baterias de pilhas, que são constituídas por células. As células contêm 
o eletrólito e os elétrodos, que armazenam a energia química. 

Demonstração: atividade de validação pela qual se demonstra que uma tecnologia é 
técnica e/ou economicamente viável. Os produtos podem ser objeto de demonstração 
em laboratórios ou em contextos reais, à escala real ou a uma escala aproximada. 

Energia renovável: energia recolhida a partir de recursos renováveis, que se 
reconstituem naturalmente à escala humana, como a luz solar, o vento, a biomassa e o 
calor geotérmico. 

Fontes de energia variáveis: fontes de energia que não produzem energia de forma 
contínua e que não podem ser controladas diretamente. Por exemplo, as turbinas 
eólicas não produzem energia se não houver vento. Os painéis solares não produzem 
energia à noite. 

Gases com efeito de estufa: gases que funcionam como um cobertor na atmosfera 
terrestre, retendo o calor e aquecendo a superfície da Terra através do fenómeno 
designado por "efeito de estufa". Os principais gases com efeito de estufa são o 
dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O) e os gases fluorados 
(HFC, PFC, SF6 e NF3). 

Horizonte 2020: Programa-Quadro de Investigação e Inovação da UE para 2014-2020. 

Implantação: ação de disponibilização de uma nova tecnologia ou serviço no mercado. 

Operador de rede de distribuição (ORD): gestores operacionais (e por vezes os 
proprietários) das redes de distribuição de energia. Operam num mercado regulado. 

Operador de rede de transporte (ORT): entidades responsáveis pelo transporte de 
energia elétrica a nível nacional ou regional. Operam de forma independente face aos 
outros intervenientes no mercado da eletricidade, como os produtores de energia. 
 



 49 

 

Pilha de combustível: dispositivo que gera eletricidade através de uma reação 
eletroquímica de hidrogénio com oxigénio. 
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Siglas e acrónimos 
APAC: Ásia-Pacífico; inclui 53 países da Ásia Oriental, Ásia Meridional, Sudeste Asiático, 
Ásia Setentrional e Oceânia 

Bateria Li-ion: bateria de iões de lítio 

BEI: Banco Europeu de Investimento 

CCI: Comunidade de Conhecimento e Inovação 

EIT: Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia 

JRC: Centro Comum de Investigação 

Plano SET: Plano Estratégico para as Tecnologias Energéticas 

PME: Pequenas e Médias Empresas 
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Equipa do TCE 
O presente documento informativo foi elaborado pela Câmara I – Utilização 
sustentável dos recursos naturais, presidida pelo Membro do TCE Nikolaos Milionis. A 
tarefa foi realizada sob a responsabilidade do Membro do TCE Phil Wynn Owen, com a 
colaboração de Gareth Roberts, chefe de gabinete, e Olivier Prigent, assessor de 
gabinete; Richard Hardy, responsável principal; Krzysztof Zalega, responsável de tarefa; 
Lorenzo Pirelli, responsável de tarefa adjunto; Ingrid Ciabatti, Gyula Szegedi, Zeinab 
Drabu, Catherine Hayes e Alessandro Canalis, auditores. Richard Moore prestou 
assistência linguística. 

 

Da esquerda para a direita: Ingrid Ciabatti, Phil Wynn Owen, Olivier Prigent, Lorenzo 
Pirelli, Krzysztof Zalega, Alessandro Canalis, Zeinab Drabu, Richard Moore, Richard 
Hardy, Gareth Roberts, Gyula Szegedi e Catherine Hayes. 

 



A fim de reduzir as suas emissões de gases com efeito 
de estufa, a UE deve evoluir do atual sistema energético, 
baseado em combustíveis fósseis, para um sistema 
energético hipocarbónico, baseado principalmente em 
energias renováveis. Para facilitar esta transição energética, 
é necessário um maior armazenamento de energia, tanto ao 
nível da rede como dos transportes. O presente documento 
informativo descreve os principais desafios que se colocam 
ao desenvolvimento do armazenamento de energia na UE. 
O Tribunal baseou a sua análise em exames documentais, 
visitas a projetos de investigação relativos ao 
armazenamento de energia, entrevistas com a Comissão e 
com partes interessadas no domínio do armazenamento de 
energia, auditorias e documentos informativos anteriores 
do Tribunal e consultas com um perito em tecnologias e 
mercados de armazenamento de energia.
O Tribunal concluiu que existem três desafios: i) conceção 
de uma estratégia para o armazenamento de energia,  
ii) utilização eficaz da investigação e inovação, iii) definição 
de um quadro legislativo de apoio.
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