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1. Introdução
A segurança energética é uma das grandes preocupações da União Europeia. Porém, 

existem vários riscos que a colocam numa posição vulnerável. Tal deve-se essencialmente 
a dois grandes desafios energéticos: a dependência energética e o número reduzido de 
fontes de aprovisionamento de energia. A UE é um grande consumidor de energia, mas 
a sua produção interna tem diminuído nos últimos anos, especialmente no que diz res-
peito ao gás natural, o que, consequentemente, aumenta a sua necessidade de importação. 
Uma grande parte das importações energéticas europeias é proveniente de duas fontes: a 
Rússia e a Noruega. A dependência num número reduzido da origem das importações 
pode acarretar riscos sérios, uma vez que está vulnerável a disrupções dos seus forneci-
mentos, sejam elas por motivos comercias, técnicos ou políticos. 

De forma a conseguir responder às preocupações em relação à sua segurança 
energética, a UE tem vindo a desenvolver estratégias e medidas que visam diversificar as 
suas fontes de abastecimento e aumentar a interligação energética europeia com vista à 
criação de um mercado interno de energia. Neste âmbito, a UE aprovou uma lista de 
Projetos de Interesse Comum (PIC), cujo propósito é impulsionar os objetivos acima 
mencionados. O presente artigo tem como objetivo compreender a importância do Cor-
redor de Gás Meridional e do Gasoduto EastMed para a estratégia de diversificação 
europeia. Em primeiro lugar é analisado o panorama energético europeu de forma a 
compreender quais os principais desafios que se colocam à segurança energética euro-
peia. De seguida, é identificada a estratégia europeia de diversificação e os PIC como 
parte integrante da mesma. Por fim, são analisados os projetos Corredor de Gás Meridio-
nal e EastMed e o seu contributo para a diversificação dos fornecimentos europeus.

2. O Panorama Energético na União Europeia
A energia é um bem fundamental que garante o bom funcionamento e estabilidade 

dos países europeus. Por sua vez, a União Europeia é um grande consumidor de energia 
a nível mundial. No entanto, detém ínfimas reservas de recursos fósseis. Em 2016, a UE 

1 Este trabalho é financiado por Fundos Nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 
no âmbito do Projeto PTDC/IVC-CPO/1245/2014.
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possuía apenas cerca de 6,5% das reservas mundiais de carvão, 0,7% das reservas de gás 
natural e 0,2% das reservas de petróleo (BP, 2017). A acrescentar às poucas reservas, a 
produção interna de recursos energéticos tem vindo a decrescer nas últimas décadas, 
aumentando a sua necessidade de importação. Na última década (2005-2015), a produção 
de petróleo na UE desceu 43,9% e a produção de gás natural 43,5%, enquanto que a 
produção de energias renováveis aumentou 71% (Eurostat, 2017). Em 2015, a UE pro-
duziu cerca de 767.000 ktoe2 de energia primária, o que se traduziu numa redução de 
0,8% relativamente ao ano anterior. O maior decréscimo verificou-se no gás natural, com 
8,2%. Por outro lado, as energias renováveis revelaram um aumento de 3,8%. No que diz 
respeito à produção de energia primária na UE, a energia nuclear representa a percenta-
gem mais elevada com 28,9%, seguindo-se a produção de energias renováveis com 26,7% 
(ver gráfico 1) (Eurostat, 2017).

Gráfico 1 – Produção de Energia Primária na UE-28, por fonte, em 2015 (%)

Fonte: Eurostat (2017). 

No que diz respeito à produção primária de energias renováveis, em 2015, aquela que 
mais se destacou foi a produção de biocombustíveis sólidos, com 64%. Seguiu-se a ener-
gia hidroelétrica com 14% e a eólica ocupou o terceiro lugar com 13% (ver gráfico 2). 
Esta última tem vindo a aumentar significativamente nos últimos anos, assim como a 
solar. A Alemanha foi o Estado-membro que mais produziu energia renovável da UE, 
com 19% do total, seguido da Itália (11,5%) e da França (10,4%) (Eurostat, 2017a). Exis-
tem grandes diferenças na produção de energia renovável entre os Estados-membros, 
quer a nível de quantidade de produção no geral, quer por tipo de fonte. Estas diferenças 
devem-se em grande parte às diversas condições climáticas dos vários países e ao acesso 
às tecnologias para produzir as mesmas. 

2 Thousand tonnes of  oil equivalent.
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Gráfico 2 – Produção Primária de Energias Renováveis na UE-28, por fonte,  
em 2015 (%)

Fonte: Eurostat (2017a).

Em 2015, 72,5% do consumo interno bruto da UE foi proveniente de recursos fós-
seis. O petróleo continuou a dominar com 34,4%, seguido do gás natural (22%) e dos 
combustíveis sólidos (16,1%). A energia nuclear e a as renováveis contribuíram para 
26,6% do consumo (ver gráfico 3). O gás natural e a energia renovável são os recursos 
que mais têm aumentado ao longo dos anos a sua percentagem no consumo, ao contrário 
dos combustíveis sólidos que têm vindo a diminuir (Eurostat, 2017). 

Gráfico 3 – Consumo de energia na UE-28, por fonte, em 2015 (%)

Fonte: Eurostat (2017).

Embora os combustíveis fósseis predominem na UE, a percentagem das fontes 
energéticas no consumo interno bruto dos Estados-membros é bastante diversa. Em 
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países como a Polónia e a Estónia, os combustíveis sólidos representam mais de 50% do 
seu consumo interno bruto, enquanto que países como a Letónia e o Luxemburgo a 
percentagem está abaixo dos 2%, e em países como o Chipre ou Malta nem fazem parte 
do seu consumo. Por outro lado, esses são extremamente dependentes do petróleo. 
92,8% do consumo interno bruto do Chipre é proveniente de produtos petrolíferos, no 
caso de Malta o valor situa-se nos 85,4%. é na Suécia que a percentagem de combustíveis 
fósseis no consumo interno bruto é menor, com apenas 27,6%. Na Finlândia e em França 
a percentagem está abaixo dos 50%, com 45,3% e 47,3% respetivamente. Por outro lado, 
França é o país que mais se destaca pelo uso de energia nuclear (43,7%). Na Finlândia e 
na Suécia a energia nuclear ocupa também um lugar importante, ao contrário do gás 
natural que tem pouca relevância, especialmente na Suécia. As energias renováveis ocu-
pam, ainda, um lugar menor no consumo dos países europeus, à exceção de países como 
a Suécia, a Áustria, a Letónia, a Finlândia e a Dinamarca onde já têm um grande destaque 
(ver gráfico 4) (Eurostat, 2017). 

Gráfico 4 – Percentagem das fontes de energia no consumo interno bruto, por 
Estado-membro, em 2015

Fonte: Eurostat (2017).
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Não obstante, a UE tem feito progressos significativos no que se refere ao consumo 
de energias renováveis. Em 2015, a percentagem de fontes renováveis de energia no con-
sumo final bruto de energia foi de 16,7%. A UE estabeleceu como meta para 2020, no 
âmbito dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável, atingir 20% de renováveis no 
seu consumo final bruto. Em dez anos, a percentagem de renováveis aumentou 7,7% (ver 
gráfico 5) (Eurostat, 2017). A Suécia que apresenta uma melhor percentagem de renová-
veis no seu consumo final bruto com 53,9%. Seguem-se a Finlândia com 39,3%, Letónia 
(37,6%), Áustria (33%) e Dinamarca (30,8%) (Eurostat, 2017b).

Gráfico 5 – Percentagem de energias renováveis no consumo final bruto da UE-28,  
em 2015 e meta para 2020

Fonte: Eurostat (2017).

Considerando os níveis de produção da energia da UE e as suas necessidades  
de consumo, esta é fortemente dependente das importações de energia. Em 2015, a 
União Europeia teve uma dependência energética no total de 54%. No entanto a 
dependência energética no seio da UE é bastante díspar. O Chipre foi o país com o 
nível mais alto de dependência, com 97,7%, seguido por Malta (97,3%), Luxemburgo 
(95,9%), Irlanda (88,7%) e Bélgica com 84,3%. Por outro lado, a Estónia é o país que 
melhor se posiciona relativamente à dependência energética, com apenas 7,4%, seguido 
da Dinamarca com 13,1%, Roménia (17,1%), Polónia (29,3%) e Suécia (30,1%) (Euros-
tat, 2016). 

A UE é especialmente dependente da importação de combustíveis fósseis. Em 
2015, a dependência situou-se nos 42,8%, um valor inferior ao ano de 2014 (45,7%), no 
entanto superior a anos anteriores. Relativamente ao petróleo, a sua dependência é 
excessivamente elevada, com 88,8%, o valor mais alto dos últimos anos. Quanto ao gás 
natural, o valor é igualmente o mais alto dos últimos anos, com 69,1% de dependência 
das importações (Eurostat, 2017). 
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Gráfico 6 – Dependência energética nos Estados-membros da UE-28, em 2015 (%)

Fonte: Eurostat (2016).

A UE é então um grande importador de recursos energético de forma a satisfazer as 
suas necessidades, sendo que a Rússia é a sua principal fonte de abastecimento. Em 2015, 
25,8% dos combustíveis sólidos foram provenientes da Rússia, seguindo-se a Colômbia 
com 21,3% e os Estados Unidos com 14% (Eurostat, 2017).

Gráfico 7 – Origem das importações de combustíveis sólidos da UE-28, em 2015 (%)

Fonte: Eurostat (2017).

No que diz respeito ao petróleo bruto, a Rússia destaca-se com 27,7%. A Noruega é 
o segundo principal exportador, mas com apenas 11,4%, seguindo-se a Nigéria e a Arábia 
Saudita (Eurostat, 2017). 
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Gráfico 8 – Origem das importações de petróleo bruto da UE-28, em 2015 (%)

Fonte: Eurostat (2017).

No sector do gás natural, a Rússia mantém-se a principal origem das importações 
europeias, com 29,4% em 2015, seguida de perto pela Noruega com 25,9%. Ou seja, 
estes dois países juntos contribuíram para mais de metade das importações de gás natural 
da UE, o que representa uma forte dependência em apenas dois fornecedores. A Argélia 
(8,8%) e o Qatar (6,1%) são, no entanto, também importantes exportadores de gás para 
o mercado europeu (Eurostat, 2017). 

Gráfico 9 – Origem das importações de gás natural da UE-28, em 2015 (%)

Fonte: Eurostat (2017).
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Contudo, esta dependência varia bastante no interior dos Estados-membros. Os paí-
ses como a Bulgária, República Checa, Áustria, Polónia, Roménia, Eslovénia e Eslováquia 
são os países que mais dependem das importações russas de gás natural, com uma depen-
dência entre os 75% e os 100%. Sendo uma dependência quase total do gás russo, nestes 
países as preocupações de segurança energética e segurança de abastecimento são mais 
acentuadas. A Alemanha e a grécia são também dois países europeus que dependem 
fortemente do gás russo, entre 50% a 75%. Países como a Itália e a Lituânia, dependem 
entre 25% a 50%. Por outro lado, países como Portugal e Espanha não dependem do gás 
russo, ou apresentam um nível bastante baixo de dependência, como a França (Eurostat, 
2017c). 

Mapa 1 – Percentagem de gás natural russo nas importações dos  
Estados-membros da UE-28, em 2016 (%)

Fonte: Eurostat (2017c).

3.  A Segurança Energética Europeia: Desafios e Estratégia de 
Diversificação

A segurança energética é uma componente essencial da segurança. Porém, não há 
um consenso quanto à definição do seu conceito. Este pode variar segundo o ator que o 
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define e as variantes que o mesmo tem em consideração. A Agência Internacional de 
Energia (AIE), a organização pioneira nas questões de segurança energética, define-a 
como “a disponibilidade ininterrupta de recursos energéticos a um preço acessível” (IEA, 
2018). Fernandes (2017, p. 66) considera que o significado do conceito pode variar de 
acordo com os recursos energéticos, a localização geográfica, o sistema político, a 
economia e as relações externas dos próprios países. Embora com diferentes riscos e 
ameaças associados, a segurança energética é parte integrante quer dos países consumi-
dores, quer dos países produtores. Na estratégia energética da UE, estabelecida em 2014, 
esta defende que para reforçar a segurança energética é necessária uma abordagem cole-
tiva, promovida por um mercado interno funcional e uma maior cooperação a nível 
regional e europeu (Comissão Europeia, 2014, p. 3).

Considerando o panorama energético europeu apresentado no ponto anterior, a 
dependência energética da UE tem-se demonstrado um dos maiores desafios à sua segu-
rança energética. Essa dependência agrava-se pelo facto de muitos países dependerem 
excessivamente de um número bastante reduzido de fornecedores energéticos. Os recur-
sos russos, em especial o gás natural, têm um grande peso no mercado energético euro-
peu, o que, especialmente após a crise da Ucrânia de 2014, alarmou a União Europeia 
para os riscos acrescidos à sua segurança energética. Esta forte dependência deixa os 
países europeus bastante vulneráveis a disrupções no abastecimento, quer por motivos 
políticos, comerciais ou técnicos, que teriam fortes impactos na sua segurança energética 
(European Commission, 2018). 

A Comissão Europeia estabeleceu uma lista de dez prioridades, entre as quais a 
União da Energia e Clima. Nesta área, foram definidos vários objetivos a concretizar, 
entre os quais “diversificar as fontes energéticas para que a Europa possa recorrer rapi-
damente a outros canais de aprovisionamento caso os custos financeiros ou políticos das 
importações de leste se tornem demasiado elevados” e “ajudar os países da UE a reduzir 
a dependência das importações de energia” (Comissão Europeia, 2018). Eiras (2011,  
p. 18) considera que “a diversificação é o princípio fundamental da segurança energética 
tanto para o petróleo como para o gás natural”. Também a estratégia energética europeia 
de 2014, enumera como um dos pilares fundamentais a “diversificação das fontes exter-
nas e das respetivas infraestruturas” (Comissão Europeia, 2014, p. 4). 

As preocupações com a sua segurança energética levaram a União Europeia a criar 
medidas com vista a aumentar a interligação do mercado energético europeu, melhorar a 
sua rede de abastecimento, diversificar a origem das importações energéticas e aumentar 
a segurança das suas rotas de abastecimento. No entanto, existe uma grande necessidade 
de construir novas infraestruturas energéticas que possibilitem a concretização de novas 
rotas de abastecimento, provenientes de regiões como o Cáspio e o Mediterrâneo. 

4. Projetos de Interesse Comum
A necessidade de investimentos em infraestruturas energéticas, levou a UE a propor, 

em 2011, uma regulamentação para as infraestruturas da Rede Transeuropeia para a 
Energia – Trans-European Networks for Energy (TEN-E) –, que tem como objetivo 
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conectar as redes energéticas europeias através uma maior interligação entre as infraes-
truturas energéticas dos países Europeus (Comissão Europeia, 2015). A regulamentação 
para a TEN-E, que foi adotada em 2013, identifica nove corredores e três áreas temáticas 
prioritárias. As três áreas dizem respeito a: (1) implementação de redes inteligentes que 
integrem as energias renováveis; (2) corredores de energia elétrica, facilitando a sua trans-
portação; e (3) o desenvolvimento de infraestruturas para o transporte de dióxido de 
carbono (CO2). Os corredores prioritários dividem-se em:

(a) Eletricidade: uma rede offshore nos Mares do Norte (NSOg); interligações elétri-
cas de norte a sul da Europa Ocidental (NSI West Electricity); plano de interli-
gação do mercado energético de eletricidade do Báltico (BEMIP Electricity);

(b) Petróleo: ligações para o abastecimento de petróleo na Europa Central e Orien-
tal (OSC);

(c) gás: interligações de gás de norte a sul da Europa Ocidental (NSI West gas); 
interligações de gás de norte a sul da Europa de Leste e Balcãs (NSI East gas); 
Corredor de gás Meridional (SgC); plano de interligação do mercado energé-
tico de gás do Báltico (BEMIP gas) (European Commission, 2018c). 

A regulamentação para a TEN-E fornecem uma visão estratégica a longo prazo e 
introduziram uma lista de projetos de infraestruturas energéticas, designados como PIC. 
Estes projetos tem como objetivo principal conectar a rede europeia de energia e ajudar 
a criar um mercado energético integrado na UE. Os PIC são um conjunto de infra- 
estruturas importantes para garantir e melhorar a segurança energética europeia e a 
segurança de abastecimento. Estes projetos são sobretudo transfronteiriços e preten-
dem conectar os sistemas energéticos europeus, criando uma rede energética mais soli-
dificada. Os projetos estão enquadrados nos objetivos do Acordo de Paris, de forma a 
conseguir energia acessível, segura e sustentável para os cidadãos europeus. 

Os projetos são propostos pelas entidades promotoras e, seguidamente, avaliados 
por grupos regionais que incluem: (1) representantes dos Estados-membros; (2) repre-
sentantes da Comissão; (3) operadores de redes de transmissão (TSOs, ENTSOg e 
ENTSO-E); (4) entidades promotoras de projetos; e (5) autoridades reguladoras nacio-
nais, incluindo a Agência de Cooperação de Reguladores de Energia (ACER). Esta 
última é responsável por avaliar se os projetos de eletricidade e gás estão em conformi-
dade com os critérios definidos pelos PIC e a sua importância para a UE. Já a Comissão 
avalia os projetos relacionados com o abastecimento de petróleo (European Commis-
sion, 2018a). Os PIC são selecionados com base nos seguintes critérios: (1) ter um 
impacto significativo em pelo menos dois países da UE; (2) melhorar a integração do 
mercado e contribuir para a integração das redes energéticas dos Estados-membros; (3) 
aumentar a concorrência nos mercados e a segurança energética, através da diversifica-
ção das fontes de abastecimento; (4) aumentar a segurança de abastecimento; e (5) con-
tribuir para os objetivos da UE na área da energia e do clima, facilitando a integração 
crescente de energia renovável proveniente de várias fontes (European Commission, 
2018a). Sendo que, é dada preferência a projetos enquadrados nos corredores prioritá-
rios identificados anteriormente. Após a avaliação dos critérios, a Comissão adota uma 
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lista com os projetos selecionados, a qual é apresentada ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, que têm dois meses para se opor à lista ou pedir uma extensão de dois meses 
para oficializar a sua posição, mas sem a possibilidade de solicitar alterações. Após esse 
período, caso a lista não seja rejeita, passa a entrar em vigor (European Commission, 
2018a). 

A regulamentação da TEN-E beneficia os PIC através da facilitação de um planea-
mento e concessão de licenças acelerados, melhores condições regulatórias e menores 
custos administrativos devido à aceleração da avaliação ambiental, maior transparência 
e participação pública através de consultas públicas e maior visibilidade para potenciais 
investidores, possibilidade de solicitar o financiamento do Community Connecting 
Europe (CEF) (European Commission, 2017), ao qual os PIC têm acesso a um total de 
5,35 mil milhões de euros. O CEF é um fundo da UE, de 30 mil milhões de euros, cujo 
propósito é impulsionar a energia, os transportes e as infraestruturas digitais entre 2014 
e 2020 (European Commission, 2018a). 

Tendo em consideração as alterações nas dinâmicas dos mercados energéticos, 
assim como nas políticas energéticas dos Estados-membros e inclusive fora da UE e, 
consequentemente, dos interesses da União, a lista de infraestruturas é atualizada a cada 
dois anos (European Commission, 2018a). A primeira lista foi publicada em 2013 e 
continha um total de 248 projetos, já a segunda, publicada em 2015, apresentava 195 
projetos (European Commission, 2017). Já foram concluídos e/ou prevê-se que fiquem 
operacionais até ao final de 2018 cerca de 30 projetos (Comissão Europeia, 2017). A 
terceira lista, publicada em 2017, reduziu o número para 173 projetos (European Com-
mission, 2017). Dos quais 106 são projetos de transporte e armazenamento de eletrici-
dade, 53 projetos de gás, 6 projetos de petróleo, 4 projetos de concretização de redes 
inteligentes, e 4 projetos de redes transfronteiriças de dióxido de carbono (European 
Commission, 2017). Dos 173 projetos, prevê-se que 47 projetos estejam concluídos até 
2020 (Comissão Europeia, 2017). 

Os projetos relativos ao gás natural têm como objetivos acabar com o “isolamento 
energético da região oriental do mar Báltico, melhorar a segurança do fornecimento na 
região da Europa Central e do Sudeste e integrar a Península Ibérica no mercado euro-
peu da energia” (Comissão Europeia, 2017, p. 11). Com base na mais recente lista de 
Projetos de Interessem Comum, foram selecionados dois projetos para serem analisa-
dos neste artigo: o corredor de gás Meridional e o EastMed. Estes projetos foram 
escolhidos por serem considerados projetos de grandes dimensões, com potencial para 
mudar significativamente o mercado energético europeu, contribuindo para a sua diver-
sificação.

 4.1. Corredor de Gás Meridional
Um dos nove corredores identificados pela regulamentação para a TEN-E como 

prioritário é o corredor de gás Meridional, que tem sido promovido pela União Europeia 
como dos projetos de interesse comum que é fundamental para garantir a segurança 
energética europeia e melhorar a segurança de abastecimento. Este corredor permitirá o 



226 III Seminário iDn Jovem

acesso do mercado energético Europeu a recursos existentes na região do mar do Cáspio, 
proporcionando uma nova fonte de aprovisionamento de gás natural para a Europa e 
diminuindo os riscos de segurança energética associados à grande dependência energética 
e pouca diversidade de fontes de abastecimento. 

A região do Cáspio tem uma grande importância para os atores extrarregionais, quer 
pela sua posição geoestratégica, “no heartland do continente euro-asiático e nas rotas tra-
dicionais de comércio entre a Europa e a Ásia”, quer pelo potencial das suas reservas 
energéticas (Fernandes, 2015, p. 90). No final de 2016, a região do Cáspio detinha 45,8% 
das reservas mundiais de gás natural, e representou 25% da produção mundial de gás 
natural, sendo que a esmagadora maioria da produção foi proveniente da Rússia, com 
16,7%, em comparação com o Azerbaijão que produziu 0,5% (BP, 2017). é, natural-
mente, uma região com grandes potencialidades para a exploração de gás caso sejam 
feitos os investimentos de capitais, de tecnologias e de infraestruturas necessários. Con-
tudo, e apesar dos potenciais energéticos do Cáspio, é também uma região com alguma 
instabilidade. Fernandes (2015, p. 92) considera que a região enfrenta desafios quer em 
termos geológicos, quer em termos securitários causados, entre outros motivos, por dis-
putas jurídicas sobre a região, que podem condicionar a estratégia europeia para diversi-
ficar o seu mercado energético.

Gráfico 10 – Reservas de gás natural na região do Cáspio, em 2016 (%)

Fonte: BP (2017).

O corredor de gás Meridional é um ambicioso projeto que engloba vários PIC e que 
representa um investimento de cerca de 50 mil milhões de dólares (TAP, 2017). O con-
junto de infraestruturas estende-se ao longo de 3,5000 quilómetros (km) e envolve dife-
rentes países e empresas (BP, 2017a). Inicialmente, entre 2019 e 2020, espera-se que 
transporte cerca de 10bcm de gás. No entanto, a UE prevê aumentar essa capacidade para 
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80 a 100bcm de gás por ano (European Commission, 2017b). O gás transportado pelo 
corredor de gás Meridional será proveniente do campo Shah Deniz, no Azerbaijão. Este 
campo produz aproximadamente 9bcm de gás por ano, aos quais se pretende adicionar 
uma capacidade 16bcm por ano com a exploração do Shah Deniz 2 (BP, 2018). Atual-
mente este campo transporta gás para o mercado georgiano e turco através do gasoduto 
do Cáucaso do Sul, que tem início do terminal Sangachal, no Azerbaijão, perfazendo um 
total de 691 km. Para que este gás seja transportado e chegue até à Europa é necessário 
no entanto o desenvolvimento de três projetos: (1) a expansão do gasoduto do Cáucaso 
do Sul (SCPx); (2) o gasoduto Trans Anatoliano (TANAP); e (3) o gasoduto Transadriá-
tico (TAP).

A expansão do gasoduto do Cáucaso do Sul tem como objetivo criar um gasoduto 
paralelo, que transporte o gás natural do campo de Shah Deniz 1 e 2, desde o Azerbaijão 
até à fronteira da geórgia com a Turquia. Prevê-se que este projeto aumente a capaci-
dade dos volumes de gás exportadores para 20bcm ao ano. Deste projeto fazem parte 
várias empresas, nomeadamente: BP (28,8%), AzSD (10%), SgC Upstream (6,7%), 
Petronas (15,5%), Lukoil (10%), NICO (10%) e TPAO (19%). A expansão engloba 
também a criação de duas novas estações de compressão na geórgia (BP, 2018a). A 
construção da primeira estação de compressão já foi concluída e prepara-se agora con-
clusão da construção da segunda estação de compressão na geórgia (Azernews, 2017). 
No total, o projeto está 98% concluído, e espera-se que esteja operacional em junho de 
2018 (Enka, 2018).

Na fronteira da geórgia-Turquia este projeto será interligado com o TANAP, que a 
partir daí transportará o gás ao longo da Turquia até à fronteira com a grécia, num total 
de 1.850 km (TANAP, 2017a). Inicialmente, o TANAP terá uma capacidade para trans-
portar 16bcm ao ano, prevendo-se posteriormente o aumento dessa capacidade para 
25bcm e 31bcm com investimentos adicionais (TANAP, 2017). Os acionistas do projeto 
são a SgC (58%) do Azerbaijão, a turca BOTAS (30%) e a BP (12%). A construção teve 
início em 2015 e prevê-se que fique operacional em 2018 (Hydrocarbons-Technology, 
2018). A construção, que teve início em 2015, está cerca de 91% concluída e prevê-se 
ficar operacional em junho de 2018, com a primeira entrega de gás à Turquia (Azernews, 
2018). 

é na fronteira da grécia com a Turquia que o TANAP irá interligar-se com o TAP, 
que, por sua vez, transportará o gás desde a grécia, através da Albânia, atravessando o 
Mar Adriático até à costa do sul de Itália, num total de 878 km (TAP, 2018). A sua capa-
cidade inicial será de 10bcm de gás por ano, mas espera-se que com a adição de mais 
duas estações de compressão, a capacidade ultrapasse os 20bcm (TAP, 2018b). Da par-
ticipação no projeto fazem parte a BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys 
(19%), Enagás (16%) e Axpo (5%). Dois terços da construção do gasoduto já estão 
concluídos e prevê-se entrar em funcionamento no início de 2020 com os primeiros 
fornecimentos de gás proveniente do Azerbaijão para a Europa (TAP, 2018a).
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Mapa 2 – Corredor de gás Meridional

Fonte: BP (2018).

Está também previsto o desenvolvimento de outros PIC que beneficiarão do corre-
dor de gás Meridional, como é o caso da interligação entre a grécia e a Bulgária é outro 
projeto de interesse comum que permitirá o transporte de gás para países do Sudeste 
Europeu, como a Roménia, Hungria e Eslováquia, particularmente vulneráveis devido à 
sua dependência do gás natural russo (European Commission, 2017c). Espera-se que esta 
interligação, que tem início previsto para 2018, esteja operacional em 2020. Inicialmente 
prevê-se que a interligação tenha uma capacidade de 3bcm de gás por ano, que será 
aumentada para 5bcm no futuro (IgI-Poseidon, 2018a). O corredor de gás Meridional 
pode ainda ser expandido no decorrer do desenvolvimento do gasoduto Transcaspiano 
(TCP), que ligaria o Turquemenistão ao Azerbaijão e faz parte dos projetos de interesse 
comum da UE (European Commission, 2017).

O corredor de gás é um projeto complexo que implica grandes investimentos e uma 
excelente coordenação dos mais diversos atores. Fernandes (2015, p. 89) considera que 
todos os intervenientes do corredor de gás Meridional obterão resultados positivos. No 
caso dos exportadores este projeto irá diversificar os seus importadores e as suas rotas de 
exportação, o que, consequentemente, melhorará a sua segurança energética. Para os 
países de trânsito como a geórgia, Turquia, grécia e Itália, o projeto trará benefícios 
económicos, provenientes das royalties, assim como também potenciará novos empregos. 
E para os consumidores será fundamental para alcançar o objetivo de diversificar as ori-
gens do fornecimento energético. 
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 4.2. EastMed
A região do Mediterrâneo está a emergir como um importante produtor de gás natu-

ral e, consequentemente, pode tornar-se uma região estratégica para a UE diversificar as 
suas fontes de abastecimento. Em 2010, foi descoberto ao largo da costa de Israel o 
reservatório Leviathan, cujas reservas se estimam ter cerca de 18 tcf  (trillion cubic feet) de 
gás natural (Offshore-Technology, 2018). Recentemente, estimou-se que as reservas do 
campo de gás Tamar terão cerca de 11 tcf  de gás natural (Reuters, 2017). No Chipre, foi 
descoberta, em 2011, o campo de gás Aphrodite, que terá entre 120 a 129 bcm de gás 
natural. Recentemente, a ENI e a Total descobriram uma coluna de gás estendida com 
excelentes características de reservatório, ao qual designaram Calypso 1. Embora precise 
de estudos adicionais, esta pode vir a ser uma descoberta importante para a exploração 
de gás no Chipre, uma vez que esta localiza-se a 80 km do campo egípcio Zohr, o maior 
campo de gás natural do Mediterrâneo, descoberto em 2015, e confirma assim a sua 
extensão (Paraskova, 2018) (ENI, 2018). 

Mapa 3 – Projeto de Interesse Comum – EastMed

Fonte: Edison (2017).

Considerando os potenciais energéticos da região do Mediterrâneo, a União Euro-
peia definiu, em 2015, o EastMed como um dos projetos de interesse comum. O East-
Med tem como objetivo transportar gás natural do Mediterrâneo Oriental para a grécia. 
O projeto está a ser desenvolvido pela IgI-Poseidon e representa um investimento de  
6 mil milhões de euros e estende-se ao longo de 2.000 km (1.3000 km offshore e 600 km 
onshore). No início prevê-se que transporte 10 bcm de gás por ano (Zahr, 2017). O pro-
jeto está dividido em quatro partes: (1) 200 km de gasoduto offshore desde o gás no Medi-
terrâneo até ao Chipre; (2) 700 km de gasoduto offshore desde o Chipre até à grécia;  
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(3) 400 km de gasoduto offshore desde Creta até Peloponeso, no sul da grécia; (4) 600 km 
de gasoduto onshore desde Peloponeso até à grécia Ocidental. Os estudos levados a cabo 
pela IGI-Poseidon entre 2015 e 2016, confirmaram que o projeto tecnicamente e econo-
micamente viável. A empresa estima que as recentes descobertas da região do Mediterrâ-
neo suportem aproximadamente 30bcm por ano das exportações no mercado energético 
global, sem considerar as futuras descobertas provenientes da exploração da região. 
Nesse momento, o desenvolvimento do projeto foca-se na pesquisa marítima ao longo 
da costa, de forma a preparar as propostas para iniciar a fase de desenvolvimento para 
alcançar a decisão de investimento (IgI-Poseidon, 2018). 

Posteriormente, o EastMed fará ligação com outro importante projeto de inte- 
resse comum – o gasoduto offshore Poseidon, que recebeu um financiamento da UE  
de aproximadamente 9 milhões de euros (IgI-Poseidon, 2018c). Este transportará gás 
da grécia para a Itália, ao longo de 207 km e terá uma capacidade de transporte esti-
mada em 20bcm de gás natural por ano (IgI-Poseidon, 2018c). Nessa sequência, serão 
reforçadas as capacidades de transmissão na Itália de forma a garantir uma solução 
integrada de transmissão que permita à União Europeia receber gás natural proveniente 
do EastMed (European Commission, 2017). Atualmente o projeto já obteve as licen- 
ças necessárias em Itália e está a finalizar o processo na Grécia, encontrando-se pronto 
para a decisão final de investimento (IGI-Poseidon, 2018b). Este projeto é essen- 
cial para sucesso do gás natural do EastMed no mercado energético europeu, promo-
vendo a diversificação e contribuindo para um mercado energético mais flexível e com-
petitivo.

Mapa 4 – gasoduto Poseidon

Fonte: Edison (2017a).
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O Comissário Europeu para o Clima e Energia, Miguel Arias Cañete, expressou o 
seu apoio à construção do EastMed e defende que “nas próximas décadas, os fluxos de 
gás da região do Mediterrâneo Oriental desempenharão um papel vital na segurança 
energética da União Europeia” (European Commission, 2017a). Este é um projeto 
importante pois poderá (1) reforçar a segurança de abastecimento da UE; (2) desenvol-
ver os recursos nas reservas de gás offshore do Chipre e da grécia; e (3) promover o 
desenvolvimento de um hub de gás no Sul do Mediterrâneo (Edison, 2017). António 
Costa Silva considera muito importante o apoio da União Europeia ao EastMed “pre-
cisamente porque muitos destes países podem, através da economia, ultrapassar algu-
mas das divergências políticas e criar um polo de riqueza no Mediterrâneo (Costa, 
2018). Apesar das suas potencialidades para vir a ser uma fonte de diversificação impor-
tante relativamente ao gás russo, não se espera que os preços sejam tão competitivos 
(Zahr, 2017).

4. Conclusão
Enquanto grande consumidor de energia, a União Europeia tem como prioridade 

garantir a segurança energético dos seus Estados-membros. Porém, o seu panorama 
energético não é o mais favorável. A União Europeia possuí poucas reservas energéticas 
e a sua produção tem vindo a diminuir consideravelmente, especialmente no que se refere 
à produção de gás natural e espera-se que a tendência continue. Por outro lado, prevê-se 
que o consumo de gás natural venha a aumentar, ao contrário do consumo de carvão e 
petróleo, por ser uma energia fóssil mais limpa. Consequentemente, a necessidade de 
importação de gás natural aumentará e, por conseguinte, a sua dependência energética, 
um dos principais desafios à segurança energética europeia. Como se verificou no pri-
meiro ponto do artigo, a UE depende fortemente das importações de gás russo, e tam-
bém do gás proveniente da Noruega. Tem então um leque muito pouco diversificado no 
que toca aos fornecedores energéticos, o que deixa a UE muito mais vulneráveis a 
disrupções energéticas que podem ter consequências gravíssimas para a segurança nacio-
nal dos Estados-membros. 

Os dois grandes desafios da UE a nível energético – a dependência e a pouca diver-
sificação dos fornecedores energéticos – levaram a União Europeia a desenvolver uma 
estratégia de longo prazo com base na diversificação. Relativamente à diversificação do 
seu mix energético, a UE tem feito progressos consideráveis na produção e incorporação 
das renováveis no seu consumo final bruto. Embora a tendência seja o aumento, as reno-
váveis, por si só, não são suficientes para diminuir a importância dos combustíveis fósseis 
nos próximos anos. Assim sendo, é também imperativo desenvolver uma estratégia de 
diversificação dos fornecedores de combustíveis fósseis. No entanto, a rede energética 
europeia está pouco desenvolvida e integrada e, a nível externo, a UE depende forte-
mente de dois países de trânsito: a Ucrânia e a Bielorrússia, para fazer chegar o gás russo 
à União. Neste sentido, a UE concebeu uma estratégia, com a definição de projetos de 
interesse comum, que aposta essencialmente na construção de novas infraestruturas, 
quer a nível interno, quer no sentido de criar novas rotas de abastecimento. Os projetos 
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de interesse comum são essenciais para desenvolver o mercado energético europeu e criar 
os mecanismos necessários à diversificação.

O corredor de gás Meridional é um dos maiores projetos energéticos da UE e revela 
grande importância devido, especialmente, à sua dimensão estratégica. Será uma nova 
rota de gás, independente da Rússia, que permitirá à União Europeia obter fornecimen-
tos de novas fontes energéticas. Além disso, é um projeto que tem uma enorme capaci-
dade de expansão, quer a nível europeu, quer na própria região do Cáspio, se ultrapassa-
dos alguns desafios. Por conseguinte, tem enormes potencialidades. O EastMed tem 
igualmente um forte potencial devido às reservas energéticas existentes na região do 
Mediterrâneo. Com o desenvolvimento destes projetos, países como a Itália, a grécia e o 
Chipre desempenharão um novo papel no quadro energético europeu. Tendo em conta 
as dimensões destes dois projetos, estes poderão também abrir oportunidades de coope-
ração com os países da região noutras áreas para além da energia que poderão ser bené-
ficas para ambas as partes. Por outro lado, estes projetos envolvem um grande número de 
atores, desde exportadores, países de trânsito e consumidores, o que poderá ser um desa-
fio para garantir todos os interesses envolvidos. 

Considerando que a diversificação é, à partida, um fator que aumenta a segurança 
energética. A realização destes dois projetos trará melhorias à segurança energética euro-
peia, pois permitem a diversificação das fontes de aprovisionamento e aumentam a com-
petitividade dos mercados, o que trará certamente uma nova dinâmica do mercado ener-
gético europeu e diminuirá as suas vulnerabilidades. Contudo, tal não implica obrigato- 
riamente uma redução muito significativa da dependência dos fornecimentos russos, uma 
vez que não se prevê que a capacidade de transporte e os preços praticados sejam 
suficientemente competitivos para o gás russo.
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