
A energia e a 
inovação no setor 
agroalimentar 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SETOR AGROALIMENTAR – INVESTIGAÇÃO, 
IMPACTO E SOLUÇÕES
ORDEM DOS ENGENHEIROS, 18 DE MARÇO DE 2021



Caracterização do setor…alguns dados….
al



Caracterização ….alguns dados….
alguns dados…

Fonte: DGEG..



Fonte: DGEG..

Caracterização ….alguns dados….



Fonte: DGEG..

Caracterização…alguns dados…
Quota de produção de eletricidade 
proveniente de FER, 2018 – 52,5%

Quota de energia proveniente de FER 
no CFB, 2018 – 30,3%



Fonte: DGEG..

Caracterização…alguns dados…
Produção doméstica de eletricidade

Geotermia – 1%
Fotovoltaica – 4%

Hídrica + Eólica – 95%

Eólica

Hídrica



Produção elétrica com base em FER 
descentralizada



3%

O Setor Agrícola….
dados…



O Setor Agrícola….
dados…Consumo final de energia (tep) e tipo de fonte de 
energia consumida pela agricultura

Fonte: DGEG, 2017



O Setor Agrícola….
dados…

Fonte: DGEG

Intensidade energética 



O Setor Agrícola….
dados…Importância dos custos com energia nas contas da atividade
§ PT é o 8º país da UE com a eletricidade não doméstica mais cara
§ PT é o 5º país onde as taxas e impostos pagos pela eletricidade têm maior peso

(Eurostat)



O Setor Agrícola….
dados…Importância dos custos com energia nas contas da 

atividade
§ Representam cerca de 7% do custo com consumos intermédios, sendo a

terceira rubrica com maior peso, depois de “Alimentos para animais” e
“Outros bens e serviços”…… (Contas Económicas da Agricultura)

§ Em setores como a fruticultura e a horticultura intensiva o peso da energia nos
consumos intermédios atinge 2 dígitos

§ Importância específica nas culturas regadas - nalguns casos energia elétrica
representa 20% dos custos totais



O Setor Agrícola….
dados…

Importância dos custos com energia nas contas da 
atividade

A agricultura não pesa no consumo final de energia mas a energia
pesa na conta final da agricultura.



Enquadramento político europeu….
dados…2016 - Comissão Europeia lança o Pacote “Energia Limpa para todos os Europeus”

§ Prioridade para a Eficiência Energética
§ Liderança mundial em energia de fontes renováveis
§ Condições equitativas para os consumidores

Oito propostas legislativas aprovadas em 2018 e 2019: energias renováveis, eficiência energética; desempenho
energético dos edifícios e sistema de governação da União da Energia e 4 relacionadas com nova configuração do
mercado de eletricidade.

ØDiretiva das Energias Renováveis (RED II) - estabelece meta de 32% de energia proveniente de fontes renováveis na
UE para 2030

ØRegulamentação da eficiência energética – estabelece um objetivo de eficiência energética de 32,5% até 2030

Ø EM convidados a preparar o respetivo Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (PNEC) para 2021-2030



A nível nacional…Plano Nacional Energia e Clima 

§ Novas metas; descarbonização da sociedade e transição energética, em articulação com o RNC 2050.

• Redução da dependência energética do país, pela eletrificação e diversificação de fontes, com a utilização dos

recursos endógenos.

• Fim da produção da eletricidade a partir do carvão; aposta na energia de fonte renovável, com a duplicação de

capacidade solar; aposta na produção e incorporação de gases renováveis, como o hidrogénio.

• Expectável que as renováveis contribuam com, pelo menos, 80% da produção de eletricidade em 2030: hídrica 22%,

eólica 31% e o solar 27% (tecnologia que apresentará o maior crescimento ).

• Inclui linha de atuação específica de promoção da produção e utilização de FER nos setores agrícola e florestal;



O Pacto Ecológico Europeu….
dados…



Enquadramento político europeu….
dados…

A proposta de Lei do Clima
• Objetivo da Europa - primeiro continente com impacto neutro no clima até 2050. A nova Lei

vem transformar este compromisso político numa obrigação jurídica, visando consagrá-lo

no direito europeu.

• A Comissão irá propor um novo nível de ambição da EU (nova meta de redução das

emissões de gases com efeito de estufa da UE para 2030). Irá examinar todos os

instrumentos políticos pertinentes para obter reduções suplementares das emissões de

gases com efeito de estufa até 2030 e, se necessário, irá propor a sua revisão, para um

novo objetivo para 2030, de redução das emissões em 50 % a 55 % em relação a 1990.



Transição energética na Agricultura….
dados…
• Uma oportunidade: alinhamento com os objetivos europeus e nacionais; grande potencial de

produção de energia renovável nas explorações agrícolas (em especial fotovoltaica);
aproveitamento eficiente e integral dos recursos energéticos endógenos associados à
agricultura, à floresta e à pecuária; regime do auto consumo e das comunidades de energia
renovável;

• Uma necessidade (competitividade: redução de custos; produção sustentável
(descarbonização da atividade, energias limpas)): eficiência energética; incorporação de FER;

• Constrangimentos: Necessidade de atender às especificidades do setor agrícola: enorme
sazonalidade; armazenamento ainda não é opção economicamente viável;


