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Preâmbulo

A segurança e a defesa estão intrinsecamente ligadas aos valores da liberdade e do 
bem-estar. A preservação destes valores, indissociáveis do modo de vida das sociedades 
democráticas, deve encontrar nos jovens o seu garante futuro e o seu principal ativo.

As universidades, como plataforma geradora de conhecimento e também responsá-
vel pela transmissão de conceitos e práticas de cidadania aos futuros líderes, nas mais 
diversas áreas de atividade do país, contam com o Instituto da Defesa Nacional (IDN) 
como um parceiro ativo para a consecução desse objetivo.

O IDN, numa organização conjunta com diversos Núcleos de Estudantes de Ciência 
Política e de Relações Internacionais de Universidades Portuguesas, promoveu nas suas 
instalações em Lisboa, entre 10 e 11 de novembro de 2016, o primeiro “Seminário IDN 
Jovem", com trabalhos de estudantes que se enquadraram em seis temáticas: Ameaças 
Transnacionais; Política Externa e Defesa Nacional; O Mar como Vetor Estratégico; Segurança Ener-
gética e Defesa Nacional; Migrações e Segurança; Informação e Segurança no Ciberespaço. 

O principal objetivo do evento foi o de proporcionar aos estudantes de licenciatura, 
pós-graduação, mestrado e doutoramento, um espaço de reflexão e debate sobre temáti-
cas relacionadas com a segurança e defesa na perspetiva da sua ligação com os valores da 
liberdade e do bem-estar, como pilares do modo de vida das sociedades democráticas, de 
que os jovens são o garante no futuro.

Vítor Rodrigues Viana
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Ana Cláudia Figueiredo Sousa Campos,
2.º Ano do Mestrado em Ciência Política e Relações Interna-
cionais, especialização em Globalização e Ambiente, Bolseira 
de Investigação no Projeto GEO4GER - A Geopolítica do Gás 
e o Futuro da relação Euro-Russa, Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade de Nova de Lisboa (FCSH-UNL) 

Sessão 3: Painel III - Segurança Energética

“Segurança Energética e Defesa Nacional: O Caso de Portugal”

RESUMO

A segurança energética é hoje um elemento de grande importância na política interna e 
externa dos Estados. Existe cada vez mais uma maior perceção da importância dos recursos 
energéticos e, consequentemente, uma maior preocupação dos Estados em garantir a sua 
segurança energética e, nesse sentido, a sua segurança nacional. Portugal não é exceção. O 
cenário energético em Portugal caracteriza-se por uma forte dependência externa de recur-
sos energéticos fósseis. Uma dependência que o Conceito Estratégico de Defesa Nacional 
caracteriza como uma importante vulnerabilidade que é necessário colmatar através de um 
conjunto estratégias e medidas.

O presente artigo tem como objetivo analisar as estratégias desenvolvidas por Portugal de 
forma a garantir e aumentar a segurança energética, assim como compreender a importân-
cia da segurança energética para a segurança nacional.
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Segurança�Energética�e�Defesa�Nacional:��
o�Caso�de�Portugal

Ana�Campos

1.� Introdução
Os recursos energéticos têm sido o motor da economia mundial e são essenciais para 

garantir a estabilidade e segurança nacional. Por esse motivo, existe uma forte preocupa-
ção em geri-los de forma sustentável. Estados e organizações internacionais têm desen-
volvido estratégias e políticas que visam garantir a segurança energética. Cada vez mais 
surgem novos riscos e ameaças à segurança energética, que se aliam aos existentes como, 
a instabilidade dos Estados produtores, a vulnerabilidade das rotas abastecedoras, o ter-
rorismo, a pirataria ou até os interesses geopolíticos dos Estados exportadores e impor-
tadores. Para colmatar esses desafios e reduzir as vulnerabilidades para a segurança ener-
gética são desenvolvidas um conjunto de políticas que contemplam estratégias a curto e 
a longo prazo.

A segurança energética é uma componente muito importante da política nacional e 
também da política externa. Portugal tem desenvolvido uma política energética muito 
ativa, especialmente na produção de energia endógena com desenvolvimento nas ener-
gias renováveis. O presente artigo pretende compreender quais as estratégias desenvolvi-
das por Portugal para a sua segurança energética. Após um enquadramento do contexto 
energético mundial e europeu no qual Portugal se insere, o artigo pretende compreender 
o conceito de segurança energética e qual a sua importância para segurança nacional. 
Posteriormente são identificadas as estratégias e políticas energéticas desenvolvidas até 
então e analisados os resultados das mesmas através do enquadramento do perfil energé-
tico português. Por último, salienta-se a importância estratégica de Portugal no contexto 
energético europeu. 

2.� A�Segurança�Energética�e�a�Política�Energética�Nacional
A energia é hoje indispensável ao bom funcionamento de um país a todos os níveis 

e um elemento de extrema importância na sua estabilidade. A privação de energia condu-
ziria a uma quebra na economia, colocaria em causa a indústria ou o funcionamento dos 
hospitais e dos serviços públicos e afetaria individualmente cada cidadão, provocando 
uma grave instabilidade interna. Devido a esta importância, os recursos energéticos são, 
muitas vezes, um condicionante nas relações intraestatais.

A nível mundial, acrescem as preocupações no aprovisionamento de recursos ener-
géticos e assistimos, na atualidade, a importantes disputas por recursos energéticos 
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nomeadamente no Ártico, que possui cerca de 13% do petróleo e 30% do gás natural 
ainda não explorados (DOWD, 2013), ou no mar do sul da China, região rica em recursos 
energéticos, nomeadamente petróleo e gás natural. A nível europeu, as crises sucessivas 
entre a Rússia e a Ucrânia desde 2006 mostraram que o principal fornecedor1 da União 
Europeia (UE) “não é fiável e que não hesita em utilizar os seus recursos energéticos 
como arma geopolítica” (SILVA, 2008, p. 33). Perante um quadro de dependência de gás 
da Rússia e de passagem por dois países de trânsito (Ucrânia e Bielorrússia) a Europa tem 
desenvolvido estratégias para melhorar a sua segurança no abastecimento e evitar possí-
veis consequências negativas de interrupção de fornecimentos para os Estados-mem-
bros. Devido a esta questão, as ações a curto prazo têm de centrar-se nos países que estão 
dependentes de um único fornecedor de gás. A longo prazo, a estratégia europeia de 
segurança energética assenta em vários pilares fundamentais, nomeadamente: (i) reforço 
dos mecanismos de emergência/solidariedade, incluindo a coordenação das avaliações de 
riscos e dos planos de emergência; proteção da infraestrutura estratégica; (ii) moderação 
da procura energética; (iii) construção de um mercado interno funcional e plenamente 
integrado; (iv) aumento da produção de energia na União Europeia; (v) maior desenvolvi-
mento das tecnologias energéticas; (vi) diversificação das fontes externas e das respetivas 
infraestruturas; (vii) melhoria da coordenação das políticas energéticas nacionais e reforço 
da capacidade de a UE se pronunciar a uma só voz no que respeita à política externa 
energética (Comissão Europeia, 2014).

Não existe uma definição universal do conceito de segurança energética, mas sim 
uma pluralidade de conceitos em que variam as características e o número de dimensões. 
De acordo com Costa e Silva o conceito de segurança energética “deve ser alargado e 
repensado: não responde a muitas das preocupações atuais, às mudanças que ocorreram 
na Europa e no Mundo depois da queda do Muro de Berlim em 1989, às novas ameaças, 
como o terrorismo, ou às mudanças climáticas, às alterações geopolíticas e ao posiciona-
mento dos próprios países produtores” (Silva, 2008, p. 30). 

A Agência Internacional de Energia (AIE) pioneira das preocupações com a segu-
rança energética define como “a disponibilidade ininterrupta de recursos energéticos a 
um preço acessível” (Dreyer e Stang, 2013). Por sua vez, a UE releva maior importância 
à segurança do abastecimento no campo da energia, definindo como “assegurar, para o 
bem público e para o funcionamento eficaz da economia, a disponibilidade física ininter-
rupta de energia no mercado a preços competitivos para todos os consumidores (priva-
dos e industriais), no quadro do objetivo de um desenvolvimento sustentável previsto no 
Tratado de Amesterdão” (European Commission, 2001, p. 9). 

A segurança energética envolve ainda diferentes dimensões, destacando-se “os quatro 
‘A’ da segurança energética da APERC – availability, accessibility, affordability, acceptability – que 
remetem para as vertentes geológica, geopolítica, económica e ambiental, respetivamente” 
(Silva e Rodrigues, 2015, p. 13). Availability prende-se com a capacidade geológica e as 
reservas de recursos; accessibility está, muitas vezes, condicionada a fatores de natureza 

1 Em 2014, 37,5% do gás natural importado pela UE foi proveniente da Rússia (EUROSTAT, 2016).
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geopolítica e ao investimento em infraestruturas necessárias para a exploração dos recur-
sos energéticos e pode ser limitada pela falta de financiamento, os custos de transporte ou 
o acesso a tecnologia avançada; affordability depende da estabilidade dos preços dos recur-
sos e o custo de extração e exploração; acceptability visa a minimização dos impactos 
ambientais provenientes da exploração dos recursos energéticos (APERC, 2007).

A segurança energética é multidimensional e tem um grande peso na estabilidade 
interna de um Estado. Uma vez em causa a segurança energética, através da rutura de 
abastecimento, por exemplo, a segurança nacional é também gravemente afetada devido 
ao peso que a energia tem na sociedade. Existem perigos que podem afetar diretamente 
a segurança energética. “Um dos perigos decorre de vulnerabilidades, que engendram 
riscos acrescidos à segurança energética. Outro perigo, deriva de ameaças que podem ser 
produzidas por atores estratégicos, sejam estatais ou não (…) A ameaça é uma ação que 
deriva de uma vontade deliberada – pelo contrário, no caso do risco, há ações que 
podendo produzir efeitos negativos, resultam de atos que não pretendiam ter esse efeito” 
(Duarte e Fernandes, 2011, p. 47). Assim, alguns riscos poderiam ser, a título de exemplo, 
a grande dependência de importações ou a reduzida diversificação de fornecedores ou 
fontes de energia; já as ameaças, seriam o terrorismo ou a pirataria. 

A energia tem uma grande importância para a defesa nacional e de acordo com o 
Conceito Estratégico de Defesa Nacional “há duas vulnerabilidades que se destacam pela 
sua importância estratégica: a dependência energética e a dependência alimentar” 
(Governo de Portugal, 2013, p. 41). “Portugal apresenta uma reduzida diversificação da 
oferta energética primária, aliada à escassez de recursos próprios, o que cria uma maior 
vulnerabilidade do sistema às flutuações dos preços internacionais, nomeadamente do 
preço do petróleo, e exige esforços no sentido de aumentar essa diversificação.” (Rodri-
gues, Leal e Ribeiro, 2011, p. 21). Para atenuar essa vulnerabilidade, são definidas algumas 
linhas de ação estratégica como: (i) diminuir a dependência energética de Portugal do 
exterior e aproximá-la da média da UE (50%); (ii) diversificar fontes de fornecimento e 
rotas energéticas; (iii) rever a política de eficiência energética e apostar nos recursos endó-
genos do País e na área das energias renováveis; (iv) otimizar os recursos hídricos; (v) 
rever a política de transportes; (vi) rever a política de gestão de reservas estratégicas de 
petróleo e gás e adequar a sua magnitude à intensidade das ameaças de interrupção de 
abastecimento; (vii) impulsionar o potencial para a produção de biocombustíveis; (viii) 
negociar a participação de Portugal em projetos de redes energéticas transeuropeias 
(Governo de Portugal, 2013).

Relativamente à diversificação de fontes de fornecimento, esta tem-se acentuado, 
desde os anos 80, especialmente nas áreas de onde se importa crude. “De acordo com os 
dados estatísticos, em 1977, 1979 e 1981, Portugal importava crude apenas da Arábia 
Saudita, do Iraque, do Irão e da URSS. Em 2007, catorze países exportaram o seu petró-
leo para Portugal: Angola, Arábia Saudita, Argélia, Azerbaijão, Brasil, Cazaquistão, Guiné 
Equatorial, Irão, Iraque, Líbia, México, Nigéria, Noruega e Reino Unido” (Duarte e Fer-
nandes, 2011, p. 41). No gráfico 1, é visível a grande evolução na diversificação do número 
de fornecedores ao longo dos anos. Em 2006, as importações de petróleo alcançaram o 
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pico e têm vindo a decrescer desde então, à exceção de 2013, cerca de 21,1% em 9 anos. 
Enquanto as importações de Angola e do Cazaquistão têm aumentado consideravel-
mente, as da Argélia e da Nigéria têm diminuído. Já as importações da Arábia Saudita 
têm-se mantido relativamente estáveis. Em 2014, o petróleo importado teve origem em 
países como Angola (27,6%), Arábia Saudita (12,5%), Argélia (10,5%), Cazaquistão 
(9,8%) e Nigéria (9,6%) (IEA, 2016). Angola e Arábia Saudita continuam a ter um grande 
peso enquanto exportadores de petróleo para Portugal. “Em 2015, o continente africano 
e o continente asiático mantêm-se como os principais fornecedores de petróleo bruto 
(50,9% e 40,3%, respetivamente), se bem que o continente americano e o continente 
europeu tenham vindo a aumentar a sua quota, desde 2014” (DGEG, 2015). 

Gráfico�1�–�Importações de Petróleo pela Origem desde 1974 a 2014

Fonte: IEA (2016).

Com o objetivo de diversificar as fontes de energia e reduzir a dependência do petró-
leo, o gás natural foi introduzido em Portugal em 1997. Este chega ao território nacional 
através dos gasodutos internacionais que ligam Tarifa a Córdoba (Gasoduto Al Andalus) 
e Córdoba a Campo Maior (Gasoduto Extremadura). Chega também em forma de gás 
natural liquefeito (GNL), por via marítima através do terminal de Sines. Isto permitiu 
diversificar a origem das importações, pois a configuração do terminal permite receber 
GNL não só da Bacia Atlântica (Nigéria, Noruega e Trindade e Tobago) mas também de 
fontes como o Catar e o Egipto, diversificando a oferta, aumentando a segurança no 
abastecimento e proporcionando uma maior flexibilidade (IEA, 2016). Em 2014, 70% 
das importações de gás natural chegaram a Portugal via gasoduto e as restantes 30% em 
forma de GNL por via marítima. 

Antes de 2009, Portugal importava gás natural apenas da Argélia e da Nigéria. Em 
2014, a Argélia continuava a ocupar o primeiro lugar nos países exportadores com 58,9%, 
seguindo-se o Catar, com 13,1%, o Egipto (7,3%), a Nigéria (6,7%), Trindade e Tobago 
(4,3%) e, por fim, a Noruega (1,5%), os restantes 15,5% não são especificados (IEA, 
2016). Embora o caso do gás natural seja problemático que o do petróleo, uma vez que 
existe um leque menor de fornecedores, no gráfico 2, verifica-se que tem havido uma 
diversificação cada vez mais acentuada. 
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Gráfico�2�– Importações de Gás Natural por Origem desde 1997 até 2014

Fonte: IEA (2016).

Portugal foi o primeiro país europeu a receber o shale gas americano através do terminal 
de Sines, a 26 de Abril de 2016. O shale gas ou gás de xisto é uma das formas não convencio-
nais de gás natural e está contido em formações rochosas argilosas. O shale gas tem sido o 
grande investimento americano para diminuir a sua dependência externa e tornar-se um 
importante fornecedor de gás natural. O relatório Risk of  Business Defaulting da Coface, rela-
tivo ao primeiro semestre de 2016, classifica os Estados Unidos da América com A2, isto é, 
risco baixo, podendo por isso ser um potencial parceiro para o estabelecimento de negócios 
com Portugal a nível energético. Por outro lado, o relatório não atribui uma classificação 
muito positiva a alguns dos principais fornecedores de Portugal. Angola está classificada 
com D, isto é, risco muito elevado, assim como o Cazaquistão. Já a Argélia e a Nigéria, 
importantes fornecedores de gás natural, estão classificados como C, risco elevado. O Catar, 
que promete continuar a ganhar importância enquanto exportador energético para Portugal, 
está classificado como A3, representando um risco bastante aceitável. E a Noruega, embora 
ainda não tenha um peso muito significativo nas importações de gás natural, é classificada 
como A1, representando um risco muito baixo, e sendo por isso, um fornecedor viável de 
Portugal, devendo haver, assim, uma maior aposta no desenvolvimento de relações com este 
país (COFACE, 2016). Portugal tem que “encarar a segurança energética numa dupla pers-
petiva: por uma lado, económica, isto é, reduzir a chantagem económica dos fornecedores, 
por exemplo, da Argélia ou da Nigéria a Portugal; e, por outro, estratégica, ou seja, de que 
forma é que os países consumidores se podem proteger contra eventuais turbulências em 
regiões produtoras, que podem envolver restrições e disrupções de abastecimento (por 
exemplo, a intensificação dos conflitos no delta do Níger)” (Leal, 2015, p. 57).

Uma outra direção para a diversificação da origem dos fornecimentos prende-se com 
o aprofundar da integração dos mercados ibéricos, tanto da energia elétrica como do gás 
natural, e o reforçar das interligações de eletricidade e gás no contexto europeu. O 
Governo português defende que se deverá, “no âmbito do conjunto de projetos incluídos 
no programa Connecting European Facility (CEF), promover a interligação da rede de gás 
natural nos dois sentidos com Espanha e desenvolver uma rede ibérica de ligação aos 
portos recetores de GNL, designadamente Sines, e aos principais centros de consumo” e 
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“concretizar um mercado grossista ibérico de gás natural (MIBGAS)” (Governo de Por-
tugal, 2015). É, neste sentido, importante a criação de novas interligações com Espanha, 
nomeadamente para o transporte de gás natural e eletricidade, o que aproximará Portugal 
e Espanha e, consequentemente abrirá mais portas para o mercado Europeu. 

Para além da diversificação de fornecedores, a redução da dependência do exterior 
através da produção endógena, a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental são 
também importantes linhas de força de qualquer política energética. Na mesma lógica, 
alguns dos principais objetivos de Portugal são, precisamente: (i) a redução do saldo energé-
tico importador; (ii) o cumprimento dos compromissos assumidos a nível europeu e no 
âmbito do protocolo de Quioto; (iii) a promoção das energias renováveis e do desenvolvi-
mento sustentável. Todos estes objetivos estão de acordo com os objetivos de política ener-
gética da União Europeia que são: (i) assegurar o funcionamento do mercado da energia; (ii) 
assegurar a segurança do aprovisionamento energético da União; (iii) promover a eficiência 
energética e as economias de energia, bem como o desenvolvimento de formas de energia 
novas e renováveis; (iv) promover a interconexão das redes de energia (Mellár, 2016). 

Portugal tem vindo a desenvolver, desde 2008, uma política energética que coloca 
um forte ênfase na eficiência energética e na promoção de energias renováveis (IEA, 
2016). “Nesse sentido, Portugal adotou uma série de medidas e programas de incentivo 
com vista à promoção da eficiência energética e da redução de emissões de carbono, 
propiciando o investimento “verde” no sector energético, sendo de assinalar as seguintes:

“I. A Estratégia Nacional para a Energia 2020 (ENE 2020), aprovada pela RCM n.º 
29/2010, de 15 de Abril de 2010.
II. O Fundo de Eficiência Energética (FEE), criado pelo Decreto-Lei n.º 50/2010, de 20 
de maio, que tem como objetivos incentivar as medidas do Plano Nacional de Ação para 
a Eficiência Energética (PNAEE).
III. O Fundo Português de Carbono – criado pelo Decreto-Lei n.º 71/2006, de 24 de 
Março que desenvolve a sua atividade em prol da limitação de emissões de carbono atra-
vés das seguintes linhas de ação: obtenção de créditos de emissão de gases com efeito de 
estufa; apoio a projetos, em Portugal, que conduzam a uma redução de emissões de gases 
com efeito de estufa, nas áreas da eficiência energética e das energias renováveis.
IV. A Reforma da Fiscalidade Verde, consagrada na Lei n.º 82-D/2014, de 31 de Dezem-
bro, que procede à alteração, entre outros, de um conjunto de normas fiscais ambientais 
no sector da energia e emissões” (GOMES, 2016, p. 21).

No que diz respeito à Estratégia Nacional para a Energia 2020, esta está organizada 
em cinco eixos principais: (1) Competitividade, Crescimento e Independência Energética 
e Financeira; (2) Aposta nas Energias Renováveis; (3) Promoção da Eficiência Energé-
tica; (4) Garantia de Segurança de Abastecimento; (5) Sustentabilidade da Estratégia 
Energética (Rodrigues, Leal e Ribeiro, 2011, p. 45).

Estes cinco eixos acompanham as linhas de força da estratégia do Governo para a 
Energia. Neste âmbito, o Programa do XXI Governo Constitucional tem como objetivos 
fomentar e promover o consumo de energias renováveis; reformar o sector dos combus-
tíveis; promover a mobilidade sustentável, aproveitar o potencial endógeno e reduzir a 
dependência externa. O Governo defende ainda a eficiência energética como a maior 
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prioridade da política energética nacional. Como tal, considera-se de extrema importância 
atingir o objetivo de reduzir o consumo de energia em 25% em 2020 e 30% em 2030. Em 
2014, Portugal foi o quarto país da UE com o menor consumo de energia primário per 
capita, (a produção doméstica representou 28% desse mesmo consumo) e foi o sétimo 
país com o menor consumo de energia final por habitante (DGEG, 2014). Para atingir 
estes objetivos foram definidas estratégias como: (i) reduzir o peso do consumo de ener-
gia final no PIB, promovendo uma maior eficiência da Administração Pública, das empre-
sas e dos comportamentos individuais dos cidadãos; (ii) estimular uma maior concorrên-
cia na comercialização de eletricidade e gás, designadamente fomentando o aparecimento 
de novos agentes económicos e de ofertas comerciais diferenciadas, inovadoras e ajusta-
das a diferentes tipos de consumo; (iii) fomentar o desenvolvimento das redes elétricas 
inteligentes (smart grids) e assegurar, de forma gradual e progressiva, a instalação de con-
tadores inteligentes (smart meters). Além disso, acredita-se ser essencial uma redução dos 
custos nos setores elétrico de gás natural e dos combustíveis, a nível da produção, trans-
porte, distribuição e comercialização, que contribua para a redução da fatura energética 
nacional e dos consumidores domésticos e para o aumento da competitividade das 
empresas. Define assim como medidas “reduzir em 30% os consumos de eletricidade (e 
combustíveis) das atividades prosseguidas em cada ministério, designadamente as asso-
ciadas aos edifícios, frotas e consumos intermédios” e “promover iniciativas de fuel swi-
tching, designadamente por parte de empresas produtoras de bens transacionáveis, 
gerando assim poupanças de energia e aumentando a respetiva competitividade”. O 
Governo reconhece que deve haver uma maior aposta na “investigação científica aplicada 
quanto a tecnologias limpas e novos métodos de produção de eletricidade a partir de 
fontes renováveis” e “na articulação entre a indústria e as instituições de I&D para a 
produção de soluções de armazenamento energético (Governo de Portugal, 2015).

O desenvolvimento da produção de recursos endógenos é essencial para garantir a 
segurança energética e para tentar contrariar a forte dependência de importação de recur-
sos energéticos. Uma vez que Portugal não produz nem explora recursos fósseis, essa 
aposta recai sobre as energias renováveis. Portugal tem um território rico em recursos 
energéticos renováveis, provenientes de rios, sol, vento, ondas e biomassa. O país tem 
ótimas condições para a exploração desses mesmos recursos devido à elevada exposição 
solar ou à densidade da rede hidrográfica, por exemplo. No âmbito do protocolo de 
Quioto para a diminuir a emissão de gases com efeito de estufa e as políticas estabelecidas 
pela União Europeia para o combate às alterações climáticas é importante e urgente para 
Portugal diminuir a utilização de combustíveis fosseis e aumentar o consumo de energias 
limpas e renováveis. Existe por isso uma forte aposta de Portugal na construção de par-
ques eólicos e barragens. 

Em 2010, o Governo português estabeleceu como meta “reduzir a dependência energé-
tica do País face ao exterior para 74 % em 2020, produzindo, nesta data, a partir de recursos 
endógenos, o equivalente a 60 milhões de barris anuais de petróleo, com vista à progressiva 
independência do País face aos combustíveis fósseis” (Assembleia da República, 2010). No 
gráfico 3 verifica-se que a dependência energética em Portugal tem vindo a diminuir, com 
exceção do aumento em 2005, que se justifica por ter sido um ano de grandes secas, o que 
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diminuiu a produção interna de energia hídrica e, consequentemente aumentou a dependên-
cia externa. Segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), em 2014, 
a dependência energética em Portugal era estimada em 72,4%, ocupando o nono lugar no 
ranking dos países da União Europeia com a maior dependência energética. Isto significa que 
em quatro anos, Portugal conseguiu alcançar e superar o objetivo que tinha definido para 
2020. Existiu uma redução relativamente a 2013, que era estimada em 73,7% e que se deveu, 
essencialmente, à redução do saldo importador de energia em 4%, consequência de um 
aumento na produção de eletricidade proveniente de energias renováveis (DGEG, 2014).

Gráfico�3�–�Evolução da Dependência Energética de Portugal (%)

Fonte: DGEG (2014).

Outro objetivo estabelecido pelo Governo no âmbito da Estratégia Nacional para a 
Energia 2020 foi, precisamente, “deduzir em 25% o saldo importador energético com a 
energia produzida a partir de fontes endógenas gerando uma redução de importações de 
2.000 milhões de euros” (Assembleia da República, 2010). Em 2015, o saldo importador 
de produtos energéticos cifrou-se em 3 693 milhões de euros o que, face a 2014, repre-
sentou uma melhoria de 35,6% (em euros), tendo vindo a decrescer significativamente, 
devido a uma maior aposta na produção endógena (gráfico 4). (DGEG, 2015).

Gráfico�4�–�Evolução do Saldo Importador de Produtos Energéticos

Fonte: DGEG (2015).
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O desenvolvimento na produção e na diversificação de fontes de energia renováveis 
tem sido uma grande prioridade da política energética portuguesa. A Diretiva 28/2009/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2009, introduziu a obriga-
toriedade dos países membros da UE submeterem um plano de promoção da utilização 
de energia proveniente de fontes renováveis. O Plano Nacional de Ação para as Energias 
Renováveis (PNAER), revisto e aprovado na Resolução de Conselho de Ministros  
n.º 20/2013, fixa objetivos nacionais para cada Estado-membro relativos à quota de ener-
gia proveniente de fontes de energia renováveis (FER). No consumo final bruto de ener-
gia, o objetivo de Portugal é atingir 31% proveniente de fontes renováveis em 2020, 
sendo que em 2014, as FER representaram 27%, o que significa que Portugal já alcançou 
87% da sua meta para 2020. No setor dos transportes (FER-T) o objetivo está fixado em 
10% para 2020, tendo Portugal conseguido 3,4% em 2014. No total do consumo de ele-
tricidade, as renováveis representaram 52,1% (DGEG, 2014). “Comparando os resulta-
dos obtidos por Portugal com os restantes países da UE-28, verificou-se que em 2014 em 
termos da meta global de FER, Portugal registou a sétima melhor meta, 11,0 p.p. acima 
da média da UE-28 (16,0%), o que demonstra a boa prestação de Portugal no âmbito da 
Diretiva das Renováveis e o nível de ambição no cumprimento das metas para 2020” 
(DGEG, 2014). O gráfico 5 indica que Portugal tem vindo a aumentar quase progressi-
vamente a incorporação de energias renováveis no consumo final bruto de energia e está 
cada vez mais perto das metas acordadas.

Gráfico�5�–�Evolução na Meta de Incorporação de Renováveis no Consumo Final 
Bruto de Energia

Fonte: DGEG (2014).

De acordo com o Programa do XXI Governo Constitucional, pretende-se alcançar 
uma quota de no mínimo 40% de fontes renováveis no consumo final de energia até 
2030. O Governo defende ainda que “é possível tirar partido do nosso potencial renová-
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vel sem prejudicar a sustentabilidade financeira do sistema energético, nem a competiti-
vidade da economia, sobretudo se passarmos a encarar a energia verde como um produto 
de exportação” (Governo de Portugal, 2015). 

Durante o mês de maio Portugal esteve 107 horas a usar apenas energia renovável 
(solar, eólica e hídrica) para abastecer a rede elétrica do país (Observador, 2016). Dado 
ser um sinal positivo do progresso no desenvolvimento da produção de energias renová-
veis em Portugal, esta aposta é muito importante a vários níveis. Primeiro pelo facto de 
contribuir para a redução da emissão de gases com efeito de estufa e por isso ter um 
impacto ambiental muito positivo, mas também a nível económico uma vez que reduz a 
necessidade de importação e, consequentemente, poupança na fatura de energia. Para tal, 
é necessário continuar a apostar no desenvolvimento tecnológico para produção e 
aumento da capacidade de armazenamento.

Em 2015, as fontes de energia renovável contribuíram com 48,2% do total da eletri-
cidade consumida em Portugal (Boletim das Energias Renováveis, 2015). De Janeiro a 
Agosto de 2016, as energias renováveis representaram 64% da produção de eletricidade 
nacional, sendo as principais fontes provenientes da energia hídrica e da eólica, com 36 e 
22% respetivamente (Boletim das Energias Renováveis, 2016). Apesar do forte investi-
mento nas energias renováveis, os recursos fósseis continuam a ter um grande peso no 
consumo final de energia. Verifica-se no gráfico 6 que o petróleo continua a representar 
cerca de metade desse consumo, enquanto as renováveis representam apenas 7% do 
consumo final. Em 2014, os transportes foram o sector que mais consumiram energia, 
com 36%, seguido da indústria, com 31%, e do consumo doméstico, que ocupa 17% do 
consumo de energia (gráfico 7).

Gráfico�6�–�Consumo Total de Energia Final por Tipo de Fonte em 2014

Fonte: DGEG (2014).
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Gráfico�7�–�Consumo Total de Energia Final por Setor de Atividade em 2014

Fonte: DGEG (2014).

3.�A�Importância�Estratégica�de�Portugal
“Portugal, país com uma posição geográfica privilegiada no Atlântico e com uma 

extensa frente marítima, poderá desempenhar um papel de alguma relevância na estraté-
gia europeia de segurança energética, contribuindo para a desejada diversificação das 
fontes de abastecimento, e dessa forma adquirir centralidade no futuro referencial ener-
gético europeu de gás natural” (Viana, 2014, p. 10). Como foi anteriormente referido, 
Portugal foi o primeiro país a receber o shale gas americano. O shale gas é visto por muitos 
como uma potencial alternativa ao gás russo, do qual a União Europeia tanto depende. 
Para que Portugal possa vir a ter um papel importante na política europeia de diversifica-
ção dos fornecedores de recursos energéticos, é imprescindível uma aposta na criação e 
desenvolvimento de infraestruturas. “A posição privilegiada de Portugal pode permitir 
que através das interligações atuais e projetadas com Espanha e França, a Península Ibé-
rica se transforme numa plataforma giratória dos fluxos energéticos da Europa, de forma 
a diminuir a dependência da Rússia e de fornecedores instáveis” (Fernandes, 2015, p. 95). 
É por isso muito importante aprofundar as ligações com Espanha e solidificar o mercado 
ibérico. 

“Sendo que a identidade nacional é, em primeira instância, europeia, lusófona, ibero-
americana e atlântica, Portugal deve privilegiar nas suas relações externas a participação 
em organizações e fóruns bilaterais e multilaterais desses espaços prioritários de atuação: 
a União Europeia, a CPLP, os fóruns de diálogo ibérico e ibero-americanos e a OTAN” 
(Governo de Portugal, 2015). A boa relação que existe entre Portugal e os países de lín-
gua portuguesa revela-se muito importante para expandir o mercado português, tendo 
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também em conta que Angola é um dos principais fornecedores de Portugal. Moçambi-
que promete ser um dos principais países exportadores de gás natural no futuro e a forte 
relação que Portugal mantém pode ser muito vantajosa. Mais uma vez, essas vantagens 
poderão ser utilizadas para estabelecer uma ligação entre os países de língua portuguesa 
e a União Europeia. “Neste âmbito, é de extrema pertinência reforçar a cooperação com 
os países de língua oficial portuguesa, seja em termos da nossa relação bilateral, seja atra-
vés da CPLP, que importa dinamizar com mais investimento e iniciativa política dos 
diferentes governos” (Governo de Portugal, 2015).

A posição geoestratégica de Portugal é também importante para explorar as suas 
potencialidades a nível de produção de recursos. “Só recentemente o poder político 
nacional reconheceu o elevado potencial que o território nacional tem um termos de 
recursos geológicos. No âmbito dos recursos geológicos capazes de gerar energia, exis-
tentes ou potencialmente existentes, esta é ainda uma área pouco explorada, onde é 
necessário assumir políticas conducentes à concretização de projetos, de utilização de 
recursos renováveis e de prospeção, pesquisa e exploração de hidrocarbonetos para os 
quais se tem vindo a revelar grande potencial em Portugal, em especial no deep offshore, isto 
é, na Plataforma Continental Portuguesa, entre os 200 e os 2000 metros de profundi-
dade.” (Rodrigues, Leal e Ribeiro, 2011, p. 40) Nesta lógica, o mar revela um enorme 
potencial estratégico. Cada vez mais as linhas de orientação da política portuguesa cen-
tram-se numa maior aposta da exploração do mar, prova disso é a intenção e os esforços 
no sentido de aumentar o limite da plataforma continental, o que pode revelar o potencial 
energético de Portugal e, consequentemente, contribuir para diminuir a sua dependência 
externa. No entanto, ainda não foram descobertas quantidades de petróleo que justifique 
a sua extração em condições economicamente viáveis. Deve continuar a existir uma forte 
promoção de pesquisa nesta área; claro que tudo isto implica uma excelente coordenação 
de áreas como a política, económica, diplomática, cientifica, tecnológica e ambiental. 
(Governo de Portugal, 2013).

4.�Conclusão
A energia é um elemento essencial para a estabilidade no desenvolvimento da eco-

nomia, da indústria, dos serviços, da tecnologia, assim como para garantir a segurança 
interna. O risco de rutura no abastecimento colocaria em causa todo o funcionamento 
do Estado e da sociedade, diminuindo a segurança nacional. É pela extrema importân-
cia dos recursos energéticos que, atualmente, a segurança energética é uma grande prio-
ridade na política interna e externa dos Estados. Contemplando diferentes dimensões, 
as principais políticas energéticas passam pela diversificação de fontes energéticas e da 
origem dos fornecedores, e pelo aumento da produção endógena. O grande objetivo de 
muitas políticas energéticas, e especificamente, a política energética nacional, é a dimi-
nuição da dependência externa. O Conceito Estratégico de Defesa Nacional identifica 
a dependência energética do exterior como uma das mais importantes vulnerabilidades 
estratégicas de Portugal e, a grande parte das medidas adotadas visam atenuar essa vul-
nerabilidade. 
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É possível concluir que, ao longo dos anos, Portugal tem feito um esforço no sentido 
de diversificar os seus fornecedores. Ao nível das importações de petróleo, Portugal tem 
um leque diversificado de países exportadores, ainda assim, o continente africano e asiá-
tico têm um enorme peso nessas importações, uma vez que Angola e Arábia Saudita são 
os principais fornecedores de petróleo. Relativamente ao gás natural, a sua entrada no 
mercado português em 1997, revelou-se essencial para diversificar o mix energético 
nacional. Além disso, o terminal de Sines permitiu a diversificação das origens dos forne-
cimentos, deixando de se limitar apenas às importações através de gasodutos. Portugal foi 
sempre muito dependente da Argélia e da Nigéria para importar gás natural, no entanto 
tem vindo a diversificar bastante as origens das suas importações. Parte dos fornecedores 
energéticos de Portugal são países com uma forte instabilidade política e social e que 
podem representar um risco para a segurança energética nacional. O terrorismo na Nigé-
ria ou a pirataria no Golfo da Guiné podem ser uma ameaça. No entanto, apesar na ins-
tabilidade dos fornecedores, Portugal não tem sofrido com interrupções no seu abasteci-
mento. Novos mercados energéticos como o Catar e a Noruega, com gás natural, e os 
Estados Unidos da América, com o shale gas, revelam-se potenciais fornecedores por 
serem, à partida, países mais estáveis e seguros e que, por isso, não colocam em causa a 
segurança energética nacional. Assim, Portugal deve continuar a estabelecer relações no 
sentido de diversificar os seus fornecedores, privilegiando as origens de menor risco 
associado, de forma a garantir a sua segurança energética. Neste sentido, encontra-se 
também a necessidade de aumentar a capacidade de reserva de energia de forma a garan-
tir a estabilidade em caso de interrupção nos fornecimentos. No âmbito de diversificação 
dos fornecedores existe também uma evidente necessidade de uma maior aposta na cons-
trução de infraestruturas que liguem Portugal ao resto da Europa, através de Espanha, e 
a importantes fornecedores de recursos energéticos, nomeadamente no norte de África. 
Existe um grande interesse por parte de Portugal de consolidar o mercado energético 
ibérico, o que pode trazer importantes oportunidades.

Portugal revela uma grande preocupação com a sua segurança energética, e os prin-
cipais esforços da política energética nacional são no sentido de aumentar a produção 
endógena e, consequentemente reduzir o saldo importador. A estratégia da União Euro-
peia para a energia está muito presente em todas as estratégias portuguesas para a sua 
segurança energética. O nosso país formulou a sua política energética em torno dos com-
promissos que tem com a União Europeia e com o Protocolo de Quioto. Por esse motivo, 
as vertentes da sustentabilidade ambiental e da eficiência energética têm um grande peso 
na formulação das estratégias, existindo uma forte aposta no desenvolvimento de ener-
gias renováveis, no qual Portugal tem saído bem-sucedido, pois estas energias têm cada 
vez mais peso na produção e no consumo, especialmente na eletricidade. Para além disso, 
Portugal tem cumprido as metas a que se propôs e está perto de alcançar alguns dos seus 
objetivos energéticos. Em termos de meta europeia, em 2014, Portugal encontrava-se em 
sétimo lugar dos 28 países da UE. A aposta na produção de energias renováveis é bas-
tante importante para reforçar a segurança no abastecimento, diversificar o mix energé-
tico e garantir a sustentabilidade. Apesar da forte aposta na produção endógena e no 
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desenvolvimento das fontes de energia renováveis, os recursos fósseis, nomeadamente o 
petróleo, continuam a ser a grande fonte de energia. 

Portugal pode vir a ter uma importância estratégica no cenário energético europeu 
considerável, em grande parte pelo facto de beneficiar da sua localização estratégica no 
Atlântico, que lhe pode ser favorável para ganhar estatuto enquanto hub energético e ter 
um papel fundamental na estratégia de diversificação de fornecedores da União Euro-
peia, nomeadamente através do shale gas americano. Aliado a isso, está também o facto de 
Portugal desenvolver muito boas relações com países de língua portuguesa, nomeada-
mente com Angola, um importante exportador de petróleo, ou Moçambique, que pro-
mete no futuro ser um dos maiores exportadores de gás natural do mundo, o que pode 
permitir a Portugal estabelecer a ponte entre os exportadores e a União Europeia. 
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