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Informação Específica do País
Esta secção apresenta informação sobre factores de impacte na adequabilidade para o
desenvolvimento de projectos de energias renováveis aquáticas. Os países em estudo foram:
o Chipre, a Grécia, Portugal, a Roménia e o Reino Unido. A informação é fornecida na língua
de cada país e em Inglês.

Existem vários factores que irão influenciar a probabilidade de um país desenvolver um sector
das energias renováveis aquáticas: 

    -  Recurso – o tipo de recurso de energias renováveis aquáticas. 
    -  Desenvolvimento e teste – instalações para teste de dispositivos de energias renováveis
aquáticas.
    -  Utilização e transmissão de energia – os mercados energéticos, a qualidade e a
cobertura da transmissão de energia. 
    -  Indústria e capacidade técnica - capacidade de fabrico de dispositivos de energias
renováveis aquáticas, mão-de-obra com formação e capacidade técnica relevantes para o
sector das energias renováveis aquáticas. 
    -  Regulação – existência e qualidade da regulação para instalação, funcionamento e
decomissionamento dos projectos de energias renováveis aquáticas. 
    -  Drivers e apoio da indústria – incentivos  (publico e privado) para encorajar o
desenvolvimento do sector das energias renováveis aquáticas. 

Recurso
O factor mais importante é a presença, ou ausência, dos recursos de energias renováveis
aquáticas. 

Esta secção identifica a presença, ou a ausência, dos recursos de energias renováveis
aquáticas em cada um dos países parceiros do AquaRET (Chipre, Grécia, Portugal, Roménia,
Reino Unido). Esta avaliação inclui as tecnologias de corrente do rio (run-of-river), reservatório
de contenção de água das marés (tidal impoundment), correntes de marés, ondas e eólica
offshore. 

São apresentados mapas para permitir uma melhor compreensão da localização dos recursos.

Desenvolvimento e teste
Esta secção apresenta informação sobre instalações disponíveis no Chipre, na Grécia, em
Portugal, na Roménia e no Reino Unido, para apoio a tecnologias inovadoras de energias
renováveis aquáticas. 

Esta secção inclui sub-secções sobre: 

    -  Instalações de Investigação e Desenvolvimento – onde podem ser concebidas
tecnologias inovadoras e novos produtos para o sector das energia renováveis aquáticas. 

 1 / 4

#Downloadtable
#Downloadtable
#Downloadtable


9. Informação Específica do País

    -  Instalações de teste – locais onde podem ser testados protótipos de dispositivos e
componentes inovadores para testar o desempenho (ex. tanques de ondas ou zonas em mar
aberto).
    -  Zonas piloto – zonas designadas, onde a instalações de projectos de energias renováveis
aquáticas são particularmente encorajadas.

Utilização e transmissão de energia
Descrição de aspectos relacionados com a transmissão de energia no Chipre, na Grécia, em
Portugal, na Roménia e no Reino Unido. Aqui, incluem-se as seguintes sub-secções:

    -  Opções de utilização da energia – formas prováveis de utilização das energias renováveis
aquáticas; indicação do mercado em que a energia será vendida. Por exemplo, alguns países
utilizam as energias renováveis aquáticas para fornecimento de energia para dessalinização;
outros canalizam a electricidade das energias renováveis aquáticas directamente para a rede
eléctrica nacional.  
    -  Redes nacionais – qualidade e cobertura da rede eléctrica nacional
    -  Ligações à rede – resumo do processo para obtenção de autorização para ligação à rede,
com informação detalhada sobre a entidade responsável pelo processo.

Industria e capacidade técnica
Indicação dos recursos disponíveis no Chipre, na Grécia, em Portugal, na Roménia e no Reino
Unido para o desenvolvimento de projectos de energias renováveis aquáticas, incluindo as
seguintes sub-secções:

    -  Capacidade de fabrico – recursos disponíveis para o fabrico de dispositivos de energias
renováveis aquáticas ou dos seus componentes (ex. sistemas de amarração, cabos,
subestações).
    -  Instalações de apoio e embarcações – disponibilidade (ou ausência) de infra-estruturas
suficientes e de qualidade para apoio aos projectos de energias renováveis aquáticas. Pode
incluir-se aqui informação sobre portos e disponibilidade de navios. 
    -  Mão-de-obra – disponibilidade (ou ausência) de pessoas com formação técnica adequada
para apoiar o desenvolvimento de projectos de energias renováveis aquáticas. Os sectores
relevantes incluem especialistas em construção, fabrico, regulação e ambiente.
    -  Instituições de educação – instituições de educação e formação disponíveis para formar
especialistas.

Regulação
As principais autorizações, licenças ou concessões para desenvolvimento de projectos de
energia renováveis aquáticas no Chipre, na Grécia, em Portugal, na Roménia e no Reino Unido
e alguma informação básica sobre o processo pelo qual são adquiridas. As sub-secções
incluem:

    -  Concessão – autorizações necessárias para compra ou concessão de terra ou de mar
para o desenvolvimento de um projecto de energias renováveis aquáticas. 
    -  Autorização – autorizações necessárias para o desenvolvimento de um projecto de
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energias renováveis aquáticas numa localização específica. 
    -  Ambiente – outras autorizações necessárias, relacionadas com o ambiente, que possam
ser necessárias para o desenvolvimento de um projecto de energias renováveis aquáticas. 
    -  Saúde e segurança – outras autorizações necessárias, relacionadas com saúde e
segurança de navegação, que possam ser necessárias para o desenvolvimento de um projecto
de energias renováveis aquáticas.

Drivers da indústria
Avaliação de incentivos para o desenvolvimento da indústria de energias renováveis aquáticas
no Chipre, na Grécia, em Portugal, na Roménia e no Reino Unido, com sub-secções sobre:k
    -  Drivers políticos – mensagens políticas de apoio ao desenvolvimento da indústria de
energias renováveis aquáticas. Aqui incluem-se metas e objectivos, autorizações genéricas ou
zonas piloto.  
    -  Drivers financeiros - apoios financeiros disponíveis para a indústria de energias
renováveis aquáticas. Aqui pode incluir-se apoio público ou a atribuição de subsídios; também
se inclui informação básica sobre a disponibilidade de apoio privado.

   Informação específica do país

Reino Unido 
Cyprus 
Grécia
Roménia
Portugal

 Lingua Inglês  

 

 

 

 

 Grego    

 

   
Romeno        

 
 Português          
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