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A DGEG é o órgão da Administração Pública Portuguesa que tem por missão contribuir para a 

conceção, promoção e avaliação das políticas relativas à energia e aos recursos geológicos, 

numa ótica do desenvolvimento sustentável e de garantia da segurança do abastecimento.  

 

Na missão da DGEG inclui-se a necessidade de sensibilizar os cidadãos para a importância 

daquelas políticas, no quadro do desenvolvimento económico e social que se deseja para o país, 

informando-os sobre os instrumentos disponíveis para a execução das decisões políticas e 

divulgando os resultados do seu acompanhamento e execução. 
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RGCE Transportes 

Auditorias Energéticas não PME 
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“É o rácio entre o resultado em termos do desempenho, serviços, bens 

ou energia gerados e a energia utilizada para o efeito.” 

“É o aumento de eficiência energética resultante de mudanças 

tecnológicas, comportamentais e/ou económicas.” 

Fonte: EED, 2012 



5 

 Diminuição da dependência energética, reforçando a garantia de abastecimento; 

 Redução das emissões de CO2 e outros GEE, bem como a pegada ecológica; 

 Melhoria da qualidade de vida e saúde pública; 

 Redução da fatura energética; 

 Aumento da competitividade; 

 Maior disponibilidade orçamental; 

 Criação de novos serviços e postos de trabalho. 

A energia mais segura, limpa e sustentável 

é a energia que não usamos… 
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Fonte: 

OECD/IEA, 2018 
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EED | 24 Mtep 

PNAEE | 22,1 Mtep 

tep 
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Ano de 2007 2020 - Primes 2007 Redução 20% Redução 25% PNAEE 2016 Ano de 2016p

30 Mtep 

25,2 Mtep 
24 Mtep 

22,5 Mtep 22,1 Mtep 21,7 Mtep 
21,5 Mtep 

Ano de 2030 

EED 2030 
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A EED estabelece como objetivo para a União, um limite máximo para o consumo de energia primária ou 

final em 2030 (com base em projeções Primes realizadas em 2007) equivalente a uma redução de 32,5%, 

através da implementação das medidas previstas na EED que promovem a Eficiência Energética. 

31,9 
25,3 

21,5 
17,1 

Energia Primária (Mtep) Energia Final (Mtep)

Primes2007 Objetivo EED 32,5%
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Artigo 7 da EED estabelece que todos os EM deverão obter economias cumulativas de energia final, 

equivalentes a novas poupanças anuais, de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2030, de 0,8% do 

consumo médio anual de energia final dos últimos três anos anteriores a 1 de janeiro de 2019. 

 Ano 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Acumulado 

2021  122.540                     122.540 

2022  122.540  122.540                 245.079 

2023  122.540  122.540  122.540                367.619 

2024  122.540  122.540  122.540  122.540              490.159 

2025  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540           612.698 

2026  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540         735.238 

2027  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540       857.778 

2028  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540     980.317 

2029  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540   1.102.857 

2030  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540  122.540   122.540 1.225.397 

TOTAL 6.739.682 

Poupança anual referente ao consumo de energia final (tep) 
Consumo anual de 

energia final (tep) 

2014 15.166.780 

2015 15.352.460 

2016 15.433.137 

Média 15.317.459 
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• O Pacote Energia Clima para todos os Europeus é composto por 8 atos legislativos; 

 

• A EPBD foi a primeira a obter a aprovação formal do Parlamento Europeu (17 abril) e do Conselho 

Europeu (14 de maio); 

 

• A Diretiva 2018/844/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, altera: 

• Diretiva 2010/31/UE relativa ao desempenho energético dos edifícios | EPBD; 

• Diretiva 2012/27/UE sobre a eficiência energética | EED. 

 

• A Diretiva 2018/844/UE entrou em vigor no passado dia 9 de julho; 

 

• A transposição para Direito Nacional deverá ser efetuada até 9 de março de 2020. 
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• Obrigatoriedade de construir nZEB: 

• Após 31 de dezembro de 2018, todos os novos edifícios públicos; 

• Após 31 de dezembro de 2020, os restantes edifícios novos. 

 

• Inspeções aos sistemas de climatização ou outra medida com efeito equivalente; 

 

• Estabelecer requisitos mínimos de desempenho energético (níveis ótimos de rentabilidade) para os 

novos edifícios, para a grande renovação de edifícios existentes e para a substituição ou reabilitação de 

elementos de construção (sistemas de aquecimento e arrefecimento, telhados, paredes e outros); 

  

• Informações sobre as políticas e as medidas financeiras para melhorar a eficiência energética dos 

edifícios. 
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• Estabelecer uma estratégia de longo prazo para apoiar a renovação do parque nacional de edifícios, 

num parque imobiliário descarbonizado e de elevada eficiência energética, facilitando a transformação 

rentável dos edifícios existentes em edifícios com necessidades quase nulas de energia; 

• As tecnologias “smart” serão promovidas, através da criação de requisitos para automatização e 

controlo dos edifícios e dos sistemas técnicos para climatização independente por espaço ocupado; 

• A mobilidade elétrica será promovida através da introdução de requisitos mínimos para parques 

automóveis (dependente da dimensão) e definição de infraestruturas de condutas adequadas para 

edifícios mais pequenos; 

• Regime facultativo comum da União Europeia para classificar a aptidão dos edifícios para tecnologias 

inteligentes. 

• Os níveis de saúde e conforto nos edifícios serão promovidos, por exemplo, através da consideração e 

otimização da qualidade do ar interior e ventilação. 



Para mais informações… 

Direção de Serviços de Sustentabilidade Energética 

www.dgeg.pt • racionalizacao.energia@dgeg.pt
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