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Um mercado da energia com boas conexões é essencial para a criação de uma União da Energia que
garanta energia segura, sustentável e a preços acessíveis para todos os cidadãos e empresas da UE.

A construção das ligações transfronteiriças em falta entre a Península Ibérica e o resto do mercado da
energia da UE constitui, por conseguinte, uma prioridade para a Comissão Europeia, que criou hoje um
novo Grupo de Alto Nível para promover projetos de infraestruturas fundamentais no domínio da
energia no Sudoeste da Europa.

O Comissário Miguel Arias Cañete declarou: «A energia deve circular livremente em toda a Europa.
Essa circulação trará vantagens à União Europeia no seu todo e, designadamente, aos consumidores
europeus, reforçará a competitividade da nossa indústria e criará postos de trabalho, protegendo,
simultaneamente, o ambiente através de uma melhor utilização de energias renováveis. A criação do
Grupo de Alto Nível, na sequência da histórica Cimeira de Madrid de 4 de março sobre as
Interconexões, é um passo importante neste sentido, porquanto os seus trabalhos serão essenciais
para se conseguir a integração entre a Península Ibérica e o resto do mercado da energia da UE.»

O memorando de entendimento para o Grupo Regional do Sudoeste, que cria o Grupo de Alto Nível, foi
hoje assinado no Luxemburgo. Este grupo elaborará um plano para aplicar a denominada Declaração
de Madrid, assinada em 4 de março pelo Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, pelo
Presidente da República Francesa, François Hollande, pelo Primeiro-Ministro da Espanha, Mariano
Rajoy, e pelo PrimeiroMinistro de Portugal, Pedro Passos Coelho.

O Grupo de Alto Nível vai ocupar-se das infraestruturas de gás e de eletricidade. Assegurará um
acompanhamento regular e prestará assistência técnica aos Estados-Membros.

Para apoiar os trabalhos deste Grupo, a Comissão lançou dois estudos sobre as vantagens, os custos e
as possibilidades técnicas de novas interconexões de eletricidade e gás entre a Península Ibérica e o
resto da Europa. Os resultados do estudo sobre a eletricidade serão apresentados no outono e os
resultados do estudo sobre o gás estarão disponíveis em dezembro de 2015.

 

Contexto
Em 25 de fevereiro de 2015, a Comissão lançou a sua estratégia para a União da Energia. Como
elemento concreto desta estratégia, a Comissão apresentou uma comunicação sobre a forma de
alcançar uma interconexão elétrica de 10 % em todos os Estados-Membros até 2020.

Em 13 de janeiro de 2015, a Comissão propôs a criação de um Fundo Europeu para Investimentos
Estratégicos (FEIE), a fim de melhorar, de forma significativa, o acesso dos projetos de investimento
da UE ao financiamento a longo prazo. Este instrumento contemplará projetos de interesse comum
(PIC) ou outros projetos de interconexão propostos, acelerando e completando, deste modo, a atual
estrutura de apoio aos PIC, superando-a. O Fundo encontra-se no cerne do pacote apresentado pela
Comissão em matéria de crescimento, criação de emprego e investimento. O FEIE mobilizará, no
mínimo, 315 mil milhões de EUR em investimentos privados e públicos em toda a UE, juntamente com
uma contribuição de 16 mil milhões de EUR do orçamento da UE e uma contribuição de 5 mil milhões
de EUR do BEI.

A insuficiente capacidade de interconexão continua a ser um obstáculo de monta para a criação de um
mercado regional no Sudoeste da Europa e tem impedidoas empresas de energia espanholas e
portuguesas de participarem no mercado interno da UE. Contudo, a interconexão entre a Península
Ibérica e o mercado interno da UE tem vindo a ganhar dinâmica — em janeiro de 2015, os operadores
das redes de transporte da Espanha, da França e de Portugal assinaram um documento de estratégia
comum para o desenvolvimento da interconexão elétrica. A Comissão tem promovido ativamente esta
cooperação. Por outro lado, foi inaugurada, em fevereiro de 2015, a linha elétrica Santa Llogaia 
Baixàs, que duplica a capacidade de interconexão entre a França e a Espanha. O projeto beneficiou de
255 milhões de EUR de apoio da UE ao abrigo do Programa Energético Europeu para o Relançamento.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Madrid%20declaration.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Madrid%20declaration.pdf
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O plano de implementação a elaborar pelo Grupo de Alto Nívelcentrar-se-á na concretização do
objetivo da UE de alcançar, até 2020, a meta de 10 % de interconexões elétricas. Tal significa que
cada Estado-Membro deve garantir a instalação de cabos de eletricidade que permitam que pelo
menos 10 % da eletricidade produzida pelas suas centrais elétricas seja transportada através das
suas fronteiras para os países vizinhos. O atual nível de interconexão entre Portugal e a Espanha é de
4 %. No quadro do plano, será dada prioridade ao projeto do Golfo de Biscaia e a duas linhas que
atravessam os Pirenéus.

O plano deve igualmente centrar-se no desenvolvimento do denominado Eixo Oriental, permitindo
fluxos bidirecionais entre o sistema de gás da Península Ibérica e o sistema de gás francês. O plano de
implementação analisará também formas de eliminar os pontos de estrangulamento internos que
impedem a livre circulação entre o sistema de gás da Península Ibérica e o sistema de gás francês.

Ver o Memorando de Entendimento

Mais informações sobre as infraestruturas energéticas da UE
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