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Consumo de Energia Final

Fonte: DGEG
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O petróleo e seus 
derivados, seguidos 

pela eletricidade, 
são as principais 

fontes no consumo 
final de energia.
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Os Transportes  e a 
Indústria continuam a 

ser os principais 
setores consumidores 

de energia.

Fonte: DGEG

Distribuição do Consumo de Energia Final por Setor

Edifícios (serviços mais 
residencial) ocupam um 
lugar ainda bastante 
relevante no panorama 
nacional
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SEGURANÇA DE 
ABASTECIMENTO

PRINCIPAIS OBJETIVOS

 Cumprir metas europeias para 2020 e
2030 ao menor custo para a economia;

 Alcançar os objectivos de Eficiência
Energética;

 Reduzir a dependência energética
reforçando a segurança de abastecimento;

 Garantir a sustentabilidade dos preços
para promover a competitividade;

 Potenciar liberalização e competitividade
dos mercados energéticos.







A política energética pretende reforçar a competitividade potenciando um 
maior equilíbrio entre os três pilares da sustentabilidade

ENERGIA 
AMBIENTALMENTE 

SUSTENTÁVEL

ENERGIA PROMOTORA DA 
COMPETITIVIDADE 

ECONÓMICA
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As metas da UE para 2020 traduzem-se em objetivos concretos para Portugal.
Adicionalmente, foram adotadas metas que vão além desses objetivos

Metas UE-28

20% Redução do 

consumo de energia

20% Incorporação de 

FER no consumo de energia 
final

20% Redução de gases 

de efeito de estufa

Metas para Portugal

31% FER no Consumo Final 
Bruto de Energia(1)

10% FER nos Transportes(1)

20% Redução do consumo 
de Energia Primária(2)

Metas do Governo
Idem

Idem

25% Redução do Consumo 
de Energia Primária(2)(3)

30% Redução do Consumo 
no setor do Estado(3)

2020

Metas para 2020

(1) Meta vinculativa da UE; (2) Redução sobre o consumo de energia primária em 2020 em relação ao Baseline 2007 do modelo PRIMES da Comissão; (3) Meta do Governo de Portugal 
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(1) sem LULUCF; face a 2005; (2) Redução no consumo de energia primária sem usos não energéticos. Por comparação com as projeções do modelo PRIMES de 2007

Com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica em 2050 e em linha com 
as metas UE são estabelecidos metas e objetivos para Portugal para o 

horizonte 2030

Emissões GEE 
2030(1) 

-45% a -
55% 

Eficiência 
Energética2)

35% 

Renováveis 47% 

FER - Transportes 20% 

Interligações 
Elétricas(3)

15% 

Recentemente 
esteve em consulta 

Pública
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Dar prioridade à Eficiência Energética: Meta no horizonte 2030

- 25% - 35%

(1) Consumo de energia primária sem usos não energéticos Meta relativa ao último exercício de modelação da
COM onde não tiveram em consideração Planos de Eficiência Energética (ano de referência 2005). Para
garantir o cumprimento da meta de 35% de Eficiência Energética em 2030 Portugal deverá ter um consumo de
Energia Primária até 20,7 Mtep.

Forte aposta na requalificação e 
renovação do edificado e promoção 
dos edifícios NZEB;

Promoção de eficiência nos 
equipamentos, produtos e serviços;

Reforço da eficiência energética no 
setor industrial promovendo a 
competitividade das empresas;

Continuação da promoção da 
eficiência energética na 
administração pública;

Enfoque no combate à pobreza 
energética;

Promover as comunidades  
energéticas.

ktep

Meta da Diretiva da Eficiência Energética: Consumo de Energia Primária (1)
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O PNEC definirá as políticas e linhas de ação para a próxima década 
em rumo a uma neutralidade do carbono em 2050

Fonte: RNC2050
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Diretiva do desempenho energético dos edifícios (EPBD)
Em revisão de acordo com a Diretiva 2018/844/UE

Na UE sabemos que:

 Os edifícios representam cerca de 40% do consumo de energia final;

 Quase 50% do consumo de energia final é utilizado para fins de aquecimento e 
arrefecimento, sendo que 80% é em edifícios;

 Taxas de renovação muito reduzidas;

 Índice de pobreza energética elevado;

 Dificuldade de acesso a benefícios de renovação.
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Algumas novidades:

1. Definição de uma estratégia de longo prazo para apoiar a renovação (ELPRE), até 2050, do
parque nacional de edifícios residenciais e não residenciais, tanto públicos como privados:

• Parque imobiliário descarbonizado e de elevada eficiência energética;

• Acesso equitativo a financiamento, nomeadamente para segmentos com pior
desempenho do parque imobiliário, precariedade energética, habitação social…

2. Requisitos em matéria de instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos e/ou
de infraestrutura para esse efeito

3. Requisitos para a automação e controlo dos edifícios (BACS) e de dispositivos autorregulados
para a temperatura interior

Diretiva do desempenho energético dos edifícios (EPBD)
Em revisão de acordo com a Diretiva 2018/844/EU
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Diretiva do desempenho energético dos edifícios (EPBD)
Em revisão de acordo com a Diretiva 2018/844/EU

4. Regime facultativo comum da União para classificar a aptidão dos edifícios para tecnologias
inteligentes

Smart Readiness Indicator

5. Cálculo dos níveis ótimos de rentabilidade dos requisitos mínimos de desempenho energético

6. Inspeção de Sistemas de Aquecimento e de Ar Condicionado ( e ventilação)

7. Maior transparência e coerência nas metodologias de cálculo do desempenho energético dos 
edifícios

8. Alargar o âmbito da informação facultada aos proprietários e inquilinos dos edifícios

9. As medidas financeiras para a melhoria da eficiência energética aquando renovação dos 
edifícios dependem das poupanças de energia planeadas ou alcançadas

…
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NZEB

Artigo 16º- Decreto-Lei nº 118/2013, na sua atual redação:
 Parque edificado progressivamente composto por edifícios NZEB:

- componente eficiente de acordo com a aplicação da metodologia  de custo ótimo 
para a tipologia do edifício;

- necessidades de energia quase nulas ou muito reduzidas conseguidas com recurso a 
energia proveniente de fontes renováveis (produzida localmente ou nas proximidades).

Obrigatoriedade:

 Edifícios novos ocupados e na propriedade de uma entidade pública

A partir de 01/01/2019

 Qualquer edifício novo

A partir de 01/01/2021
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Instrumentos

Metas PT 2020

Metas EU 2020 20%
Energia Primária

25%
Meta global

PNAEE Regulamentos

30%
Meta Estado

Contratos de 
desempenho 
energético

Eco.AP

Principais Instrumentos para um Consumo de Energia mais responsável e 
eficiente
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Ferramentas e Instrumentos financeiros para apoiar a implementação de 
medidas de Eficiência Energética

Eficiência 
Energética

Incentivos 
Fiscais

Fundo de 
Eficiência 
Energética

Financiament
o privado 

para a 
Eficiência 
Energética

Ferramentas 
de 

Certificação

Instrumentos 
Financeiros 

para as 
Empresas
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Aumento da eficiência energética 
nas infraestruturas públicas no 

âmbito da Administração Central do 
Estado (200 M€)

Eficiência energética nas infraestruturas 
públicas da Administração Local

Trata-se do ACORDO DE PARCERIA adotado entre Portugal e a Comissão, que reúne a atuação dos cinco
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo de
Coesão, Fundo Social Europeu, Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e Fundo Europeu dos
Assuntos Marítimos e Pescas - no qual se definem os princípios de programação que consagram a política de
desenvolvimento económico, social e territorial para promover, em Portugal, entre 2014 e 2020.

Portugal 2020
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Instrumento financeiro capaz de financiar os programas e medidas previstas no Plano Nacional
de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) em todas as suas linhas de atuação.

http://www.pnaee.pt/fee

 Aviso 25 - Eficiência Energética nos Edifícios
 Aviso 21 – Administração Pública Eficiente
 Aviso 19 - Eficiência Energética na Indústria
 Aviso 13 – SGCIE – Incentivo à promoção da Eficiência
 Energética II 2015 

Avisos para diferentes medidas de eficiência energética (p.e.):

Fundo de Eficiência Energética
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Apoia projetos de inovação e desenvolvimento tecnológico e projetos de demonstração tecnológica
nas áreas das energias renováveis e da eficiência energética, bem como projetos de investimento em
eficiência energética, estimulando parcerias entre empresas portuguesas e o sistema científico e
tecnológico nacional.

Plano de Promoção da Eficiência no 
Consumo de Energia Eléctrica

Fundo de Apoio à Inovação

Promoção de medidas que visam melhorar a eficiência no consumo de energia
elétrica.

https://www.fai.pt/

http://www.erse.pt/pt/planodepromocaodaeficienc
ianoconsumoppec/Paginas/default.aspx
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CASA EFICIENTE 2020

Instrumento Financeiro para a Reabilitação e 
Revitalização Urbanas 2020 (ifrru2020)

Instrumento financeiro com o objetivo de revitalizar as cidades, apoiar a revitalização física 
do espaço dedicado a comunidades desfavorecidas e apoiar a eficiência energética na 
habitação.

Direcionado para a concessão de empréstimo em condições favoráveis a operações que 
promovam a melhoria do desempenho ambiental dos edifícios de habitação particular, com 
especial enfoque na eficiência energética e hídrica, bem como na gestão dos resíduos 
urbanos.

https://www.portaldahabitacao.pt/

https://casaeficiente2020.pt/
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS EDIFÍCIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Obrigada
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