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Inaugurado em novembro de 1996

Espanha recebeu, em 2020,

6 mil milhões de metros cúbicos

de gás natural, o que representa

20% do consumo anual.

Argélia exporta cerca de 10 000

milhões de metros cúbicos de gás 

natural por ano para Espanha 

e Portugal, através do GME

48 polegadas de diâmetro

400 metros de profundidade

47 km de comprimento debaixo de água

60% em águas marroquinas

40% em águas espanholas

1400 km de comprimento

Gasoduto Magreb-Europa

Armazenamento

Troços secundários

ESPANHA Com o inverno à porta, o  
setor energético está a braços com 
uma inesperada crise que fez soar 
os alarmes da maioria dos países 
europeus, dependentes do consu-
mo de gás natural. O preço do 
combustível tem disparado a ní-
vel mundial, devido ao grande de-
sequilíbrio entre a escassa oferta e 
a excessiva procura asiática. Um 
desajuste do mercado que afeta di-
retamente Espanha, dependente 
em 99% das importações de gás 
natural para produzir 15% da ener-
gia elétrica. Todas as semanas, os 
preços que os espanhóis pagam 
pela energia atingem novos máxi-
mos históricos. 

Travar o problema de abasteci-
mento de combustível tornou-se 
mais complicado no último mês, 
depois da Argélia, principal forne-
cedor de gás a Espanha através de 
dois gasodutos, cortar as relações 
diplomáticas com Marrocos. A ru-
tura política provocou o encerra-
mento do Gasoduto Magrebe-Eu-
ropa (GME), uma vez que parte 
dos 1400 quilómetros que ligam a 
Argélia ao continente europeu, 
passam por território marroquino. 
Através dessa via, Espanha rece-
beu no ano passado 6 mil milhões 
de metros cúbicos de gás natural, 
o que representa 20% do consumo 
anual. 

A solução mais fácil passa por au-
mentar a produção do outro gaso-
duto da região, o  Medgaz, que liga 
diretamente a Argélia e Almería, 
no sul de Espanha. As obras para 
ampliar a infraestrutura antes do 
final do inverno já começaram, no 
entanto, serão apenas alcançados 
10 mil milhões de metros cúbicos 
de capacidade, valor que não é su-
ficiente para compensar a perda 
com o encerramento do GME.  

A impossibilidade de assegurar 
as necessidades de consumo atra-
vés de gasodutos obriga Espanha 
a intensificar o transporte de gás 
natural por barco, que já represen-
tava mais de metade das exporta-
ções. Um processo muito mais pe-
sado economicamente. O gás deve 
ser liquefeito para poder ser carre-
gado num navio-tanque e ser 
transportado para uma fábrica, 
que restaura as caraterísticas ori-

Transporte de gás em barco 
compensa fecho de gasoduto

ginais do gás natural. Depois, é in-
troduzido na rede de transporte.  

MAIOR REDE DA EUROPA 

Espanha conta com a maior capa-
cidade de regaseificação do gás li-
quefeito de toda a Europa, graças 
às seis instalações localizadas em 
Barcelona, Bilbao, Sagunto, Car-
tagena, Huelva e Corunha. “Estas 
fábricas trabalharam abaixo de 
metade da capacidade durante os 
últimos anos, pelo que existe 
margem suficiente para um 
maior aprovisionamento de gás 
em barco”, explica José María 

Yusta, professor da Universidade 
de Zaragoza.  

Porém, as condições meteoroló-
gicas do inverno poderão dificul-
tar o transporte marítimo o que 
obrigaria Espanha a recorrer ao 
gás armazenado em diferentes 
pontos subterrâneos da Penínsu-
la Ibérica. “As fábricas enchem os 
depósitos durante o verão para 
poderem ser usados no inverno, 
na eventualidade de haver um 
temporal. Espanha conta com re-
serva de gás natural equivalente 
a 40 dias de consumo segundo, 
Enagás”, adianta o perito em 

Encerramento de uma das duas ligações entre a Argélia e à Península Ibérica obrigou 
as empresas energéticas espanholas a intensificar as chegadas de gás liquefeito
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mercados de energia.  O risco de 
ocorrer um grande apagão em Es-
panha é mínimo, apesar do medo 
infundado que vai  crescendo nas 
redes sociais. “É um boato injus-
tificado. As infraestruturas espa-
nholas de gás natural e de eletri-
cidade são bastante robustas e 
contam com duas operadoras 
muito qualificadas e com um 
grande prestígio internacional 
como Rede Elétrica da Espanha e 
Enagás”, conclui Yusta, que cola-
bora com investigações da Facul-
dade de Engenharia da Universi-
dade do Porto. v 

Corte do gasoduto 
ocorreu no pico  

de  tensão entre Argélia 
e Marrocos

SABER MAIS 

Ligação com Portugal 
Espanha transfere gás 
natural para Portugal 
através de dois pontos 
de subterrâneos: Bada-
joz-Campo Maior e Tui-
-Valença. Parte signifi-
cativa do gás natural 
consumido em Portugal 
chega liquefeito a Sines, 
pelo que o encerramen-
to do GME não terá 
grande impacto.  
 
Gás de 14 países 
Espanha recebe gás na-
tural de 14 países dife-
rentes, com destaque 
para Argélia que impor-
tou o 20% do total por 
gasoduto. Através de bar-
cos metaneiros aquele 
combustível chega des-
de a Nigéria, os Estados 
Unidos, a Rússia, o Qatar 
ou Trinidad e Tobago. 


