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Resumo 

 

Esta comunicação tem por objetivo fazer uma incursão exploratória no tema da investigação científica 

sobre energias renováveis, salientando o seu papel na promoção de desenvolvimento sustentável, ao focar 

atenções nas relações entre comunidade científica, empresas e sociedade. Após uma breve síntese das 

políticas de promoção das energias renováveis na Europa e em Portugal são apresentados os mecanismos 

de financiamento da investigação nesta área e as equipas que deles beneficiam. Em seguida, são 

exploradas as ligações entre investigadores e empresas e as atividades de divulgação científica. Por fim, é 

apresentado o caso da central solar da Amareleja, em Moura, como um exemplo concreto destas 

interseções entre ciência, economia e desenvolvimento sustentável. Este trabalho integra-se num projeto 

de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia sobre consensos e controvérsias 

sociotécnicas em torno das energias renováveis. Sustenta-se numa abordagem metodológica que combina 

diferentes técnicas: análise documental, análise de fontes estatísticas oficiais e bases de dados (de projetos 

de investigação europeus e portugueses), entrevistas exploratórias a quatro investigadores que trabalham 

na área das energias renováveis. 

 

Palavras-chave: Ciência, Energia Eólica, Central Solar 
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Introdução 

 

As energias renováveis desempenham um papel central na promoção do 

desenvolvimento sustentável. Por um lado, são energias “limpas” (que emitem um baixo 

volume de poluentes e de gases com efeitos de estufa), inesgotáveis (geradas a partir de 

fontes inexauríveis, como o sol, o vento, os rios, o mar, jazidas geotérmicas) e 

endógenas (ocorrem naturalmente no país, reduzem dependência de energia importada). 

Por outro lado, espera-se que venham a permite manter o consumo de energia 

indispensável à vida contemporânea e à produção de riqueza. Podem ser igualmente 

uma fonte de benefícios económicos e sociais locais: as centrais produtoras encontram-

se geralmente em zonas rurais (mais desfavorecidas, em acentuado envelhecimento e 

perda das atividades económicas tradicionais), proporcionam receitas às autarquias, 

promovem a criação de emprego, proporcionam estímulos à produção industrial (de 

turbinas, de painéis fotovoltaicos, de infraestruturas de transporte de eletricidade). 

Como esta é uma área de desenvolvimento recente, a inovação e 

desenvolvimento tecnológico (e a investigação científica que lhe serve de suporte) 

assumem uma importância crucial.  

Esta comunicação tem por objetivo fazer uma incursão exploratória no tema da 

investigação científica sobre energias renováveis, salientando o seu papel na promoção 

de desenvolvimento sustentável, ao focar atenções nas relações entre comunidade 

científica, empresas e sociedade. Após uma breve síntese das políticas de promoção das 

energias renováveis na Europa e em Portugal, são apresentados os mecanismos de 

financiamento da investigação nesta área e as equipas que deles beneficiam. Em 

seguida, são exploradas as ligações entre investigadores e empresas e as atividades de 

divulgação científica. Por fim, é apresentado o caso da central solar da Amareleja, em 

Moura, como um exemplo concreto destas interseções entre ciência, economia e 

desenvolvimento sustentável. 

 

O projeto 

 

 Esta comunicação tem como base um projeto de investigação em curso no 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, em colaboração com a 

Universidade de Aveiro e o Centro em Rede de Investigação em Antropologia, 

financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (PTDC/CS-ECS/118877/2010), 
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intitulado “Consensos e controvérsias sociotécnicas sobre energias renováveis”. Este 

projeto teve início em Março de 2012 e ira decorrer até Agosto de 2014. Tem por 

objetivo principal compreender as atitudes sociais face à macrogeração de energias 

renováveis (centrais solares e parques eólicos), a nível nacional e local. Divide-se em 

quatro fases: traçar um enquadramento das energias renováveis em Portugal (a nível político, 

económico, ambiental, científico); avaliar a representação mediática das energias 

renováveis; analisar as tendências da opinião pública sobre renováveis; executar estudos 

de caso em localidades junto a parques eólicos e centrais solares3. 

 A este projeto está também associada uma tese de doutoramento em curso, sobre 

redes intra e extra-científicas na investigação sobre energias renováveis em Portugal 

(executada por um dos autores desta comunicação), que visa compreender a 

investigação nesta matéria na sua ligação com a economia, sociedade e politica através 

da identificação das práticas dos investigadores e centros de investigação.  

 Esta comunicação sustenta-se numa abordagem metodológica que combina 

diferentes técnicas: análise documental, análise de fontes estatísticas oficiais e bases de 

dados (de projetos de investigação europeus e portugueses e de publicações científicas), 

entrevistas exploratórias a quatro investigadores que trabalham na área das energias 

renováveis.  

 

Energias renováveis, uma prioridade política? 

  

A política energética europeia das últimas décadas nesta matéria tem sido 

marcada por uma crescente aposta nas energias renováveis. O Livro Verde das Energias 

Renováveis é publicado em 1996, com o objetivo de abrir o debate nesta matéria. São 

listadas as vantagens de utilizar destas fontes energéticas, bem como os obstáculos ao 

seu desenvolvimento. É estabelecida a meta de duplicar o contributo das fontes 

renováveis no consumo de energia até 2010 (15%) e definidas as medidas de política 

europeia para a atingir. No ano seguinte, o Livro Branco Energia para o Futuro: fontes 

renováveis de energia (COM/97/0599 final ) define uma estratégia e um plano de ação 

para cumprir esta meta (revista para 12%). Entre as medidas prioritárias estão o acesso 

não discriminatório ao mercado de energia, incentivos fiscais e financeiros, o uso de 

biocombustíveis e a promoção do uso de fontes de energia renovável na construção e 

                                                           
3 Mais informações em: www.renergy.ics.ul.pt  
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edifícios. Porém, uma avaliação deste plano de ação efetuada em 2001 (COM(2001) 69 

final) revela que o progresso efetuado foi limitado, apesar de avanços substanciais em 

alguns países (Dinamarca, Alemanha, Espanha) e sectores (energia eólica e hídrica). O 

peso das renováveis no consumo tinha subido apenas de 5,4% em 1995 para 5,9% em 

1998. 

Em 2001 é publicada a Diretiva 2001/77/EC, destinada a promover o aumento 

da contribuição das fontes de energia renováveis para a produção de eletricidade no 

mercado interno e criar uma base para um futuro quadro comunitário neste sector. É 

imposto aos Estados membros a definição de metas indicativas nacionais para o 

consumo de eletricidade a partir de fontes renováveis para 2010 e respetivas medidas de 

monitorização. O valor de referência para o total da Europa é 22% e para Portugal é já 

39%, que ainda assim está longe dos valores mais elevados (Áustria 78%, Suécia 60%). 

Estas metas não viriam a ser cumpridas. 

Em 2006 a Comissão Europeia publica um roteiro das energias renováveis 

(COM(2006) 848 final), que define a estratégia a longo prazo para este sector, com a 

finalidade declarada de aumentar a segurança do abastecimento energético e reduzir a 

emissão de gases com efeitos de estufa. É neste documento que é pela primeira vez 

enunciada a meta de 20% de energia a partir de fontes renováveis em 2020 e de 10% no 

consumo de biocombustíveis. São também elencadas medidas para remover barreiras ao 

desenvolvimento das renováveis, de incentivo a produção e de integração na rede 

energética. 

Dois anos depois, a Diretiva 2009/28/EC estabelece um enquadramento comum 

para a promoção e produção de energia a partir de fontes renováveis, que define metas 

nacionais, a obrigatoriedade de conceber planos nacionais para as energias renováveis e 

de garantir a origem da energia produzida, estimula a cooperação entre Estados membro 

e o uso de biocombustíveis.  

No final da década a Comissão Europeia desenhou uma estratégia de 

crescimento sustentável que assentava na definição de metas a atingir em 2002, 

denominada Europa 2020 (CE 2010). Entre estas metas encontra-se o objetivo acima 

referido de aumentar a percentagem de energia a partir de fontes renováveis para 20% 

na Europa (EC 2010). Esta meta é variável consoante os países, oscilando entre os 49% 

na Suécia e os 10% em Malta, situando-se Portugal no grupo dos países com objetivos 

mais ambiciosos (31%).  
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Em Portugal, é a partir de 1988 que as Grandes Opções do Plano, documentos 

que acompanham o Orçamento de Estado anual e estabelecem as principais linhas de 

política a ser seguida, passam a mencionar as energias renováveis dentro das medidas de 

política energética. Assim, data também de 1988 o primeiro documento legislativo 

sobre a produção de energia elétrica por pequenos produtores a partir de fontes 

renováveis (DL 189/88), sucessivamente revisto entre 1999 (DL 168/99) e 2010 (DL 

51/2010), com o fim de criar condições mais favoráveis ao desenvolvimento da 

produção de energias renováveis. Em 2002 foi lançado o primeiro concurso público 

para a atribuição de direitos de ligação à rede de parques eólicos, seguido de um novo 

concurso em 2005. Isto marca o início do grande desenvolvimento de parques eólicos 

em Portugal (com mais de 200 em funcionamento no final de 2011).  

Em 2010 foi aprovado a Estratégia Nacional para a Energia (Resolução do 

Concelho de Ministros n.º 29/2010, de 15 de Abril) e o Plano Nacional de Ação para as 

Energias Renováveis (uma imposição da Comissão Europeia), que confirmam a meta de 

31% do consumo final bruto de energia proveniente de fontes renováveis (bem como 

60% da eletricidade produzida e 10% do consumo de energia no sector dos transportes) 

e estabelecem metas para a redução da dependência energética do exterior, redução do 

saldo importador energético, bem como o compromisso de consolidar o cluster 

industrial da energia eólica e promover o desenvolvimento sustentável. 

É também neste ano que começam a emergir vozes contrárias ao 

desenvolvimento das energias renováveis. Um conjunto de empresários e académicos 

publica um manifesto por uma nova política energética, criticando a opção pelas 

energias renováveis com base no seu custo para os consumidores, na intermitência da 

produção que obriga a manter as importações de eletricidade, na subsidiação pelo 

Estado. Estas críticas parecem ter merecido algum acolhimento por parte do governo 

eleito em 2011, uma vez que foi suspenso o processo de atribuição de novas licenças e 

foram reduzidas as metas para as energias renováveis em 2020 (Março de 2013). 

 O investimento político nas energias renováveis parece ter surtido efeito. Ao 

contrário de outros indicadores, Portugal ocupa um dos lugares de topo no ranking do 

peso das energias renováveis no consumo de energia na Europa, com uma taxa superior 

a 20% (Figura 1). 
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Figura 1. Peso das energias renováveis no consumo de energia na Europa, 2011 

Fonte: Eurostat 2011 

  

No que respeita à distribuição por tipo de fonte de energia renováveis (Figura 2), 

a energia eólica tem crescido substancialmente nos últimos anos, ainda que o lugar 

cimeiro seja ocupado pela energia hídrica (cuja classificação como renovável é posta em 

causa por alguns atores, devido aos seus impactos ambientais). A energia solar, apesar 

do elevado potencial do país, ainda é responsável apenas por 1% da eletricidade 

consumida. 

 

Figura 2. Peso das fontes de energia renováveis na produção de energia elétrica em Portugal, 2011 

 

Fonte: DGEG 2012 
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Energias renováveis: uma prioridade científica? 

  

A aposta europeia nas energias renováveis traduziu-se não só em incentivos para 

a sua implementação, mas também no reforço da capacidade de desenvolvimento 

científico e tecnológico nesta área de conhecimento (Jacobson, 2000; Foxon, 2005). O 

estímulo à investigação nesta área está patente em vários dos documentos políticos 

acima referidos, tanto a nível europeu como português. 

Os Programas Quadro, que regulam o investimento europeu em investigação 

científica, destacam as energias renováveis enquanto uma das principais áreas de 

investigação dentro da secção de financiamento para investigação em energia desde a 

sua 4ª edição (1994-1998)4. O 7º Programa Quadro (2007-2013) destaca já três áreas 

específicas de investigação em energias renováveis, consoante a sua utilização para 

geração de eletricidade, calor ou combustíveis5. O próximo Programa Quadro, intitulado 

Horizon 2020, que se inicia em 2014 prevê continuar este investimento, definindo o 

desenvolvimento de “energia segura, limpa e eficiente” como um de seis desafios 

societais definidos para organizar o financiamento da investigação científica e 

tecnológica 6 . Neste âmbito, foram financiados 542 projetos com participação de 

entidades portugueses desde 1999.  

No quadro do financiamento científico nacional, a FCT acompanhou a 

orientação europeia, com a criação da área científica de Energia em 2004. Desde então e 

até 2011 foram financiou 79 projetos, 15 dos quais em energia solar ou eólica.  

Em 2006 é lançado o programa MIT-Portugal, que oferece cinco programas 

doutorais conjuntos, envolvendo o Massachussets Institute of Technology e as 

instituições de ensino superior portuguesas, um dos quais em “Sistemas sustentáveis de 

energia” com a participação das Universidades de Lisboa, Técnica de Lisboa, Coimbra e 

Porto7 . Este programa doutoral tem atualmente 83 participantes e dois projetos de 

investigação associados. 

No âmbito do apoio ao sector privado, o Quadro de Referência Estratégico 

Nacional oferece às empresas a possibilidade de obter financiamento destinado a 

projetos de investigação e desenvolvimento ou a serviços de consultoria científica em 

                                                           
4 http://ec.europa.eu/research/joule/joule3.html 
5 http://cordis.europa.eu/fp7/energy/about-energy_en.html#funded 
6  http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/proposals/communication_from_the_commission_-
_horizon_2020_-
_the_framework_programme_for_research_and_innovation.pdf#view=fit&pagemode=none 
7 http://www.mitportugal.org/programs/sustainable-energy-systems.html 
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concursos que incluem rubricas para as áreas de “diversificação e eficiência energética” 

e “sistemas energéticos e novas formas de energia”8. 

 

A investigação em energias renováveis em Portugal 

  

Em Portugal existem já várias equipas de investigação a trabalhar sobre este 

tema, em várias universidades e instituições de investigação.9  

O Laboratório Nacional de Energia e Geologia, um dos laboratórios de estado do 

Sistema Científico e Tecnológico Nacional (criado em 1977 como LNETI, herdando os 

serviços de investigação da Junta de Energia Nuclear e do Instituto Nacional de 

Investigação Industrial – Ruivo, 1998), com a missão de “impulsionar e realizar ações 

de investigação, de demonstração e transferência de conhecimento, de assistência 

técnica e tecnológica e de apoio laboratorial dirigidas às empresas, nos domínios da 

energia e geologia.” (DL nº 354/2007, de 29 de outubro), integra uma unidade de 

investigação em energia solar com cerca de 40 investigadores e um laboratório de 

energia solar reconhecido pelo Instituto Português de Acreditação.  

No que respeita à investigação em meio universitário, é desenvolvido trabalho 

nesta área em cinco instituições de ensino superior. O Centro para a Inovação em 

Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior Técnico inclui um grupo de investigação 

em Energia Alternativas e Conversão de Energia Elétrica. A Universidade do Minho 

integra o Centro Interdisciplinar de Tecnologias de Produção e da Energia. Na 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o grupo de Novas Tecnologias 

Energéticas do Instituto de Engenharia Mecânica realiza investigação em energia solar, 

com enfase na produção de energia térmica. O Centro de Sistemas de Energia 

Sustentáveis da Universidade de Lisboa desenvolve investigação na área das células 

fotovoltaicas. A Universidade de Évora conta também com uma pequena equipa a 

trabalhar sobre energia solar no âmbito da Cátedra de Energias Renováveis, financiada 

pelo Banco Espirito Santo. 

Para além da investigação feita por estes grupos existem ainda outros a trabalhar 

em áreas profundamente marcadas pela introdução das energias renováveis, como os 

                                                           
8  http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/abertas-as-candidaturas-para-%E2%80%9Cvale-
inovacao--projecto-simplificado-de-inovacao%E2%80%9D--aviso-no-16--si--2011 
9 Existe também oferta formativa de nível superior nesta área: licenciaturas em Engenharia de Energias 
Renováveis em vários politécnicos e nas Universidades de Évora e Açores; mestrados em Energias 
Renováveis na Universidade do Algarve e na Universidade Nova de Lisboa e em Engenharia da Energia 
Solar na Universidade de Évora. 
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sistemas de energia (IDMEC-Porto; INESC-TEC, LNEG) ou a política e mercados de 

energia (Id+ IST, INESC-Coimbra, SENSE FCT-UNL). 

A dimensão real da investigação nesta área de conhecimento em Portugal é 

difícil de determinar. A investigação em energias renováveis é caracteristicamente 

interdisciplinar está potencialmente espalhada por várias instituições e equipas de I&D 

de áreas como a Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, Engenharia de 

Materiais, Física e Química. Segundo a “Web of Knowledge” da Thompson-Reuters, 

que não discrimina a área de energias renováveis, entre 2000 e 2012 foram publicados 

964 artigos com participação de investigadores de instituições portuguesas em revistas 

da área de Energia e Combustíveis. Durante este período cerca de 300 investigadores 

radicados em Portugal publicaram três ou mais artigos nesta área científica. A atenção à 

área da energia refletiu-se nas publicações científicas que cresceram 630% durante este 

período, um valor que representa quase o dobro do crescimento global das publicações 

científicas portuguesas (350%). 

Por outro lado, também é desenvolvida investigação em energias renováveis no 

sector empresas. Ainda que não seja possível discriminar as energias renováveis nos 

dados estatísticos existentes, segundo o Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico 

2010 (DGEEC 2012a) a despesa em I&D do sector empresas chegou aos 50 milhões de 

euros na secção 35 da CAE (eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio) e aos 

99 milhões no objetivo socioeconómico Energia. De acordo com a mesma fonte, há 301 

investigadores em empresas da secção 35 da CAE (para além de 44 técnicos e 16 outro 

pessoal em atividades de I&D). No ranking de empresas ou grupos com mais despesa 

intra-muros em atividades de I&D em 2010 (DGEEC 2012b), o Grupo EDP ocupa o 3º 

lugar, com um investimento de 50 milhões de euros, e o Grupo Galp Energia o 15º 

lugar, com uma despesa de 15 milhões de euros. 

As entrevistas aos investigadores revelam a importância que o financiamento 

europeu tem nesta área de investigação. Assim, a capacidade de integrar as equipas 

portuguesas em redes europeias de investigação mostra-se um objetivo da maior 

importância para os investigadores. 

 

Uma das coisas que eu procurei fazer […] foi de imediato ocupar, entrar em três ou 

quatro iniciativas europeias tipo horizontal nestas áreas, e para afirmar, digamos, a 

nossa presença em termos europeus. E felizmente que consegui isso, […] é muito 
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importante nestas coisas se se quer ter uma intervenção de nível, estar na primeira 

divisão, estar nos, ir jogar nos campos bons (Entrevista 2) 

 

A integração nestas redes internacionais pode levar inclusive a uma relativa 

independência das equipas de investigação face aos concursos de financiamento de 

projetos promovidos pela FCT. 

 

Mas tipicamente, a grande maioria de financiamento que nós temos, somos um grupo 

pequenino, são de projetos europeus. Eu diria, mais de 90% do financiamento que nós 

temos é de projetos europeus […] nós temos uma rede de investigadores e institutos 

internacionais que funciona muito bem, onde surgem sempre novas ideias, etc., e 

para elaborar projetos em colaboração internacional, só a plataforma europeia é que 

funciona. E o facto é que isto nos dá muito trabalho, mas também um bocadinho levou a 

situação que nós estamos apresentar relativamente poucos projetos a um nível, só a um 

nível nacional. (Entrevista 3) 

 

A motivação para procurar financiamento internacional não passa 

necessariamente pelo maior prestígio e acesso a recursos proporcionado por este tipo de 

projetos. A organização dos concursos no Sistema Científico e Tecnológico Nacional 

pode mostra-se um obstáculo ao desenvolvimento de investigação em energias 

renováveis com financiamento nacional, principalmente devido à natureza 

multidisciplinar desta área de conhecimento. 

 

Mas uma das coisas que é evidente ao longo dos últimos dez anos, é que nós, nós quer 

dizer projetos e candidaturas a doutoramento, concorremos em física, em materiais, em 

química, em eletrotecnia, e às vezes temos, outras vezes não temos. Por isso, não é, não 

é uma questão de mérito próprio ou, se calhar às vezes não corre bem porque não temos, 

porque o projeto não correu bem, não foi bem formulado, mas uma das coisas que nós 

sentimos do ponto de vista institucional, FCT em particular, é que não existe 

enquadramento. Para projetos europeus, pelo contrário, existem, não sei quantas alíneas 

onde nós cabemos e sentimo-nos sempre, que estamos a fazer um projeto para aquela 

área específica, por isso, projetos europeus sentimo-nos bem, projetos nacionais 

sentimo-nos sempre órfãos. (Entrevista 1) 

 

Verifica-se assim que a prioridade científica às energias renováveis acaba por ser 

limitada pela lógica disciplinar que persiste nos modelos de financiamento. Contudo, 

apesar da crescente importância das energias renováveis nos programas de 
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financiamento europeu, o alargamento da União Europeia trouxe novos desafios à 

integração internacional das equipas portuguesas. 

 

Portanto, as renováveis começaram a ser uma aposta forte, por outro lado estávamos a 

entrar na Comunidade, portanto, os dinheiros para o desenvolvimento a nível do país, 

portanto, era mais fácil, também a Comunidade nessa altura era a doze salvo erro ou 

coisa do género, portanto, doze países, o facto de os projetos para serem aprovados 

necessitarem de haver vários países envolvidos, portanto, era mais fácil integrar-nos a 

nós. Hoje em dia na Europa a 25 é mas difícil o ter financiamento e portanto, e 

parceiros, portanto, etc., portanto, está digamos, está mais dificultado por essa via. 

Porque o financiamento vinha de projetos Europeus, na sua grande parte (Entrevista 4) 

 

Ligações entre a comunidade científica e a sociedade 

 

Uma vez que a área das energias renováveis é um domínio de investigação 

eminentemente aplicacional, a transferência de conhecimento para as empresas adquire 

uma importância crucial, sendo a única via para contribuir efetivamente para o 

desenvolvimento e sustentabilidade. 

Ainda que uma das fraquezas mais frequentemente apontadas ao sistema 

científico nacional seja a ténue ligação entre comunidade académica e o tecido 

económico do país e o escasso aproveitamento dos resultados de investigação para a 

criação de produtos de valor acrescentado ou alterações no processo produtivo 

(Godinho e Caraça, 1999; Oliveira, 2000), tal não parece afetar de sobremaneira o 

sector das energias renováveis. 

As entrevistas realizadas revelam que os investigadores desta área estão 

particularmente atentos a esta questão: 

 

As energias renováveis são inescapáveis […] temos de entrar nelas com mais força e 

quanto mais depressa melhor. Quanto mais depressa percebermos isso e jogarmos esse 

jogo melhor… Mais pomos do nosso lado. […] o que nós temos é de continuar a pensar 

e produzir coisas novas e interessantes e diferentes… e, enfim, criar oportunidades 

para que o resto do tecido económico e social português venha a beneficiar disto 

(Entrevista 2) 
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Os próprios mecanismos de financiamento da investigação estimulam esta 

ligação entre academia e sector empresarial, ao tornarem praticamente obrigatória a 

formação de consórcios entre equipas de investigação e empresas: 

 

O núcleo desta rede são as instituições académicas, as instituições de investigação. 

Depois dependentemente do trabalho estamos a colaborar com empresas. Hoje em dia é 

impossível ganhar um concurso de projetos [a nível internacional] sem ter uma 

presença de empresas muito forte na proposta. E temos algumas empresas que voltam 

a trabalhar connosco, que participaram já em vários projetos nossos, mas também há 

outras que entram e saem. (Entrevista 3) 

 

 As empresas são também uma importante fonte de financiamento para a 

investigação em energias renováveis (se bem que menos em Portugal que noutros 

países). No que respeita à despesa extra-muros em atividades de I&D (ou seja, 

montantes despendidos pela unidade estatística com a contratação de atividades de I&D 

e com o financiamento/transferência de fundos para atividades de I&D executadas por 

outras unidades10), em 2010 as empresas portuguesas investiram 10,5 milhões de euros 

na secção 35 da CAE (eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio). O Grupo 

EDP está em 4º lugar no ranking de empresas com maior despesa extra-muros em 

atividades de I&D, com um investimento de 10 milhões de euros em 2010 (DGEEC 

2012). Na mesma lista está também presente a EEM – Empresa de Electricidade da 

Madeira. 

 No entanto, a relação entre investigadores e empresas nem sempre é fácil, 

quando entram em conflito questões de propriedade intelectual (patentes), maximização 

do rendimento económico e a possibilidade de disseminação alargada de uma tecnologia 

socialmente útil (Jones, 2009; Jain et al, 2009; Louis, 1989). 

 

A outra empresa, do ponto de vista tecnológico é muito mais inovadora, é uma ideia que 

vai salvar o mundo, que é fazer painéis, vai fazer painéis muito melhores e muito mais 

baratos […] depois com falamos com a [Empresa] porque queríamos que fosse mais 

desenvolvimento nacional e a [Empresa] disse que com certeza mas queria que ficasse 

tudo para eles (Entrevista 1) 

 

A organização das carreiras científicas representa outra fonte de potencial 

conflito. A progressão nas carreiras científicas, assente na produção de conhecimento 
                                                           
10 Manual de Frascati, 1993 (OCDE). 
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para publicação em revistas especializadas dificulta a dedicação do tempo dos 

investigadores a atividades de transferência de tecnologia ou de prestação de serviços a 

empresas. 

 

…durante muito tempo, agora não sei como é que vai ser, mas durante muito tempo, ou 

seja, nós, os nossos objetivos eram os objetivos do Ministério da Economia, ou seja, 

transferir tecnologia para a indústria, colaborar com as empresas, etc., mas a avaliação 

das pessoas e a subida na carreira não se fazia por causa disso, não é, fazia-se era 

pelo número de artigos, e portanto, ou seja, podia nunca ter colaborado na empresa, 

tinha N artigos, passava à frente do outro que tinha passado o tempo a colaborar com as 

empresas. Ou seja, os objetivos da instituição não estavam casados com, por exemplo, a 

progressão nas carreiras dos investigadores. (Entrevista 4) 

 

Por outro lado, muitas vezes é o próprio tecido económico do país que não tem 

capacidade para absorver a inovação produzida pelas equipas científicas, sobretudo num 

contexto de crise.  

 

Criei entretanto o instituto português de energia solar, onde está um grande número de 

empresas e espero […] ter o envolvimento do sector empresarial. […] muita da 

capacidade industrial que é necessária para isto [energias renováveis] está ao 

alcance da nossa indústria (…) e aliás estava a posicionar no mercado uma série de 

empresas que com tecnologia própria ou em parceria com empresas estrangeiras, que 

estavam a realizar projetos de alguma dimensão. Agora muitas destas empresas estão 

fechadas, já faliram. (Entrevista 2) 

 

Entre a internacionalização da ciência e a integração no espaço europeu, os 

resultados da I&D portuguesa podem ser transferidos para empresas em qualquer parte 

do mundo. No entanto, as equipas científicas portuguesas parecem estar sensíveis ao 

potencial de desenvolvimento económico do país que as suas inovações podem produzir 

e ao estímulo da economia nacional. 

 

Isto é, não são parceiros de investigação, mas por exemplo, nós desenhamos sistemas e 

eles depois fazem uma fábrica para os sistemas que nós projetamos. Tentamos 

prestar atenção que o dinheiro (especialmente nos últimos anos) se gaste aqui. Por 

exemplo neste projeto que eu tenho da FCT, na candidatura falava-se de o protótipo que 

nos desenvolvemos vir de Inglaterra […] mas depois resolvemos em vez de procurar 

fora, procurar cá uma empresa pequena que fez o fabrico do sistema. […] Desde que 

esta crise começou que estamos a tentar prestar mais atenção a isto. (Entrevista 3) 
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 A formação de empresas pelos próprios investigadores (as chamadas start-up 

académicas) é outra forma de aproveitamento económico do conhecimento gerado 

muito valorizada no plano discursivo (Jain et al, 2009) mas que na prática enfrenta 

sérias dificuldades de financiamento em Portugal: 

 

…descobrimos que é muito mais difícil do que nós pensávamos, ir buscar dinheiro, que 

logo nos primeiros seis meses, ganhamos logo um QREN com não sei quantos milhões, 

e toda a gente dizia que o venture capital ia entrar nisto à grande, e não entrou. 

(Entrevista 1) 

 

As ligações entre ciência das energias renováveis e sociedade não se esgotam 

porém no sector empresarial. A comunicação da ciência com públicos não 

especializados tornou-se numa prioridade nas últimas décadas, particularmente em 

Portugal (Gonçalves e Castro, 2002; Costa et al, 2002 e 2005; Delicado, 2006). No caso 

das energias renováveis assume especial relevância, uma vez que é indispensável o 

apoio do público a um sector que requer avultados investimentos (em parte custeados, 

como em todas as fontes energéticas, pelos consumidores) e que tem alguns impactos 

ambientais e sociais (com destaque para as transformações da paisagem, tendentes a 

suscitar controvérsia – cf. Pasqualetti, 2000; Woods, 2003; Wolsink, 2007; Cowel, 

2010). 

Tomando como exemplo as iniciativas promovidas pela Agência Ciência Viva, e 

principal (mas longe de ser única) promotora de atividades de divulgação científica em 

Portugal, destaca-se, por exemplo, o Concurso Solar Padre Himalaya, realizado entre 

2004 e 2006 e destinado a escolas do ensino básico e secundário. Com o objetivo de 

sensibilizar os alunos e professores para os problemas causados pelo uso de 

combustíveis fósseis, propunha-se a construção de vários dispositivos alimentados por 

energia solar: relógios, fornos, carros, coletores solares térmicos. Na sequência deste 

concurso foi também promovido o rali solar (2009/2010), que consistiu na apresentação 

de protótipos por escolas do ensino básico, secundário e profissional na área da energia 

solar, nos domínios da conversão fotovoltaica, aproveitamento térmico ou produção de 

biocombustíveis. 

No âmbito do Programa MIT acima referido, a Agência Ciência Viva 

desenvolveu a ação professores MIT Vão à Escola (2006-2011), sendo as energias 



AÇÃO PÚBLICA E PROBLEMAS SOCIAIS EM CIDADES I�TERMEDIÁRIAS 

Página 39 de 223 
 

renováveis um dos três temas centrais dos debates com os especialistas norte-

americanos. 

As entrevistas com investigadores desta área enfatizam também a importância da 

divulgação científica na sua atividade. Por um lado, como parte das obrigações 

profissionais e como forma de contrariar as mensagens menos positivas transmitidas 

pelos media: 

 

Há três motivações para isso [divulgação científica]. Primeiro, de acordo com o 

regulamento do não sei o quê, 10% do meu tempo deve ser dedicado a isso. Segundo, 

sinto uma necessidade grande das pessoas, de ouvir falar disso. Com as renováveis toda 

a gente puxa a conversa, de facto existe uma grande vontade de aprender e é uma 

área que é bastante confusa, pouco transparente e com muita entropia criada, já não é 

simples mas, na comunicação social complicam com diferentes agendas […] E depois já 

houve o aspeto psicológico de me dirigir a uma pessoa a falar, de sentir, reconhecer que 

as outras pessoas acham que aquilo que nós fazemos é importante. (Entrevista 1) 

 

Por outro lado, realçam o imperativo da participação e deliberação democrática, 

no que é uma justificação comum para a necessidade de levar os cidadãos a 

compreender a ciência (Gregory e Miller, 1998; Irwin, 1998; Barry, 2001, Sovacool, 

2010). 

 

É absolutamente fundamental haver. Lançar. Por precisamente as agências de energia 

ou outras entidades a explicar ao consumidor o que se está a passar […] portanto falar, 

informar, e para quê? Para que as pessoas possam decidir bem e possam ser parte 

da decisão. O que está a acontecer hoje é que as coisas vão acontecendo porque alguém 

decide que assim é, sem que o cidadão não tenha sido nem ouvido nem achado. Porque 

se o cidadão perceber o que se a passa vai estar de acordo com certeza com formas de 

atuar que acabam por ser as formas de atuar mais equilibradas e aquelas que vamos 

acabar por ter no futuro (Entrevista 2) 

 

No entanto, tal como noutras áreas, nem todos os cientistas se sentem motivados 

ou capacitados para participar em atividades de divulgação científica: 

 

Temos sempre alguns workshops, mas isto mais para profissionais, não para o público 

em geral. Para o público em geral, a FEUP tem uma iniciativa chamada Engenharia 

num minuto. […] Mas nós tipicamente, onde disseminamos mais o nosso trabalho é 
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na comunidade científica ou mais para profissionais […] e os alunos durante a 

formação (Entrevista 3) 

 

O caso da central solar da Amareleja 

 

 A central solar fotovoltaica da Amareleja é paradigmática da interseção entre 

ciência e tecnologia, desenvolvimento sustentável, ligação ao sector empresarial e à 

sociedade em geral. 

 Localizada no concelho de Moura, junto à pequena localidade de Amareleja 

(2500 habitantes), no sudeste alentejano, a central solar foi inaugurada em 2008. À 

altura foi anunciada como a maior central solar da Europa, mas foi rapidamente 

ultrapassada (hoje em dia está abaixo do top 25). Ocupa 250 hectares e dispõem de 

2.520 painéis solares fotovoltaicos (seguidores solares), capazes de produzirem 45,8 

MW/ano. 

 A empresa detentora da central é a espanhola, Acciona, que detém vários 

parques eólicos disseminados pelo país. Ainda que na fase de construção tenha dado 

proporcionado 350 postos de trabalho, o seu funcionamento apenas requer 15 

funcionários. O projeto previa a construção de uma fábrica de produção de painéis 

solares, no que seria um forte incentivo ao desenvolvimento económico da região e 

mesmo do país. No entanto, a fábrica efetivamente construída apenas realiza a 

montagem de painéis, cujos componentes são importados da China, e pertence a um 

grupo espanhol (Fluitecnik). Apesar de dar emprego a cerca de 100 trabalhadores, em 

meados de 2012 parou a produção (que se prevê ser retomada em abril de 2013). 

Por consequência, em termos de desenvolvimento económico e criação de 

emprego, o impacto desta central solar terá sido limitado. Em termos de 

sustentabilidade, o folheto promocional salienta alguns dos seus benefícios: 

 

Produz, a partir do sol, energia para abastecer o consumo de aproximadamente 30.000 

lares por ano; Evita a emissão de 89.373 toneladas de CO2 para a atmosfera 

equivalentes ao efeito depurativo para a atmosfera de 4,5 milhões de árvores ou a retirar 

de circulação aproximadamente 40.000 veículos; Reduz as importações de petróleo em 

aproximadamente 55.000 barris anuais que custam a Portugal aproximadamente 4 

milhões de euros. (Acciona, s/d: 6) 
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Por outro lado, o fundo social criado pela central, no valor de 3 milhões de 

euros, administrado pela Câmara Municipal permitiu financiar outras iniciativas: um 

programa de microgeração doméstica (apoio a 70% na instalação de painéis solares 

térmicos ou fotovoltaicos) e a criação de um Laboratório para certificação de produtos e 

materiais da indústria fotovoltaica no Parque Tecnológico de Moura (onde também se 

situa a fábrica de painéis). O Laboratório destina-se a fazer a verificação das normas 

EIC (Comissão Eletrotécnica Internacional), ensaios em módulos e células fotovoltaicas 

e avaliação e peritagem de centrais, para além de fornecer consultoria neste domínio 

tecnológico. Tem várias parcerias com empresas, universidades e institutos de 

investigação. Um dos projetos em que está envolvido é o SKA Square Kilometer Array, 

uma infraestrutura de astronomia a ser construída no hemisfério sul que será alimentada 

exclusivamente por energias renováveis. Será construído em Moura um centro 

experimental para testar os instrumentos e este projeto conta já com o envolvimento de 

várias equipas universitárias e empresas (ainda que esteja por decidir a efetiva 

participação de Portugal). 

 Porém, também o Laboratório enfrenta alguns problemas causados pela 

conjuntura económica: 

 

Trabalhávamos com a Lógica da Amareleja, que estão deprimidos também, porque era 

uma grande apostas, mais regional do que nacional e na altura o Sócrates chegou a fazer 

um contrato para um laboratório ibérico, para as renováveis e para a energia solar em 

particular, fez aquele das nano não sei quê, no Minho, e ia fazer um aqui que depois 

nunca aconteceu. E a Lógica, estava-se a preparar para aproveitar esse dinamismo, 

compraram montes de equipamento e agora não têm clientes. Por isso, é uma coisa que 

não correu bem. (Entrevista 1) 

 

�otas finais 

 

 A investigação em Portugal nas últimas décadas registou um desenvolvimento 

muito assinalável e a área das energias renováveis não é exceção. Um contexto político 

e social particularmente favorável e de algum favorecimento nos mecanismos de 

financiamento (mais a nível europeu que nacional) permitiram a emergência de equipas 

de investigação em várias universidades e instituições de investigação. Estas equipas 

caracterizam-se por um grau elevado de internacionalização (sobretudo através da 

participação em projetos europeus), mas também por intensas ligações à indústria (ainda 
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que nem sempre bem sucedidas) e uma preocupação com a disseminação do seu 

trabalho junto do público não especializado. 

Fica por aferir até que ponto a investigação científica neste domínio tem tido um 

real impacto no desenvolvimento das energias renováveis em Portugal e, por 

consequência, na promoção da sustentabilidade. O caso da central solar da Amareleja 

parece indicar que esse potencial existe e pode ser extensível a outras formas de energia 

(biocombustíveis, energia das ondas) e em áreas conexas (armazenamento e transporte 

de eletricidade) em acentuado desenvolvimento tecnológico. Já no caso da energia 

eólica, a que tem registado menor inovação mas que desempenha um papel mais 

importante em Portugal, a mais-valia proporcionada pela I&D nacional está por 

verificar. 
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