
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ECONOMIA 

 

 

 

 

 

16 FEVEREIRO 2012 



A VISÃO DO GOVERNO PARA A ENERGIA PARA 2020 DESENVOLVE-

SE DE ACORDO COM 5 EIXOS ESTRATÉGICOS 

MAIOR EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA NA 

ECONOMIA 

CUMPRIMENTO DAS 

METAS EUROPEIAS 

20-20-20 AO 

MENOR CUSTO 

PARA A ECONOMIA 

SEGURANÇA DE 

ABASTECIMENTO E 

MENOR 

DEPENDÊNCIA 

ENERGÉTICA 

B C D 

MERCADOS ENERGÉTICOS LIBERALIZADOS, COMPETITIVOS E SUSTENTÁVEIS 

A 

E 

ENERGIA AO SERVIÇO DA ECONOMIA E DAS  

FAMÍLIAS, GARANTINDO SUSTENTABILIDADE DE PREÇOS 
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• Tornar a Eficiência Energética na primeira prioridade, tendo em conta que Portugal não tem recursos 

fósseis endógenos nem volume suficiente de compras de energia primária para influenciar preços de 

mercado (price taker) 

• Alcançar 25% de redução de consumo de energia primária  (30% na Administração Pública) 

 

MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ECONOMIA B 

objetivo 

• Rever o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE), com objectivos mais ambiciosos (em 

2020, uma redução de 25% da energia primária face a 2007) 

- revisitar a implementação das actuais medidas nas vertentes de transportes, residencial/serviços, 

indústria, Estado e comportamentos 

- consolidar medidas eliminando as ineficazes e procurando outras que permitam cumprir os objectivos ao 

mais baixo custo 

- operacionalizar a monitorização da implementação do PNAEE 

• Consolidar os programas de apoio à Eficiência Energética, de modo a otimizar os incentivos  

• Rever os regulamentos do SCE , simplificando, flexibilizando e enquadrando-os numa optica de mercado, 

valorizando o papel dos especialistas com vista a dinamizar e valorizar a sua aplicação 

• Dinamizar o mercado das Empresas de Serviços de Energia 

• Promover as redes inteligentes de energia, apostando em tecnologias maduras e de acordo com um racional 

económico , com benefícios quantificáveis quer para os consumidores, quer para a gestão das redes 

• Estimular os meios de transporte de mercadorias mais eficientes 

- promover substituição do meio rodoviário pelo ferroviário e marítimo, internalizando as externalidades 

ambientais dos meios de transporte de forma não discriminatória 

- reforçar a competitividade dos portos nacionais e a sua interligação com o sistema de transportes 

- rever os regulamentos de eficiencia energética nos transportes 

principais 

medidas 

propostas 
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