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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A redução do consumo de energia e do desperdício energético assume uma
importância cada vez maior para a UE. Em 2007, os líderes da UE adotaram um
objetivo para 2020 que consistia na redução em 20 % do consumo médio anual
de energia da UE. Em 2018, no âmbito do pacote «Energia Limpa para todos os
Europeus», foi fixado um novo objetivo de redução do consumo de energia de,
pelo menos, 32,5 % até 2030. Após a invasão russa da Ucrânia e a resultante
crise energética, a União acordou em reduzir rapidamente a sua dependência
dos combustíveis fósseis russos muito antes de 2030, acelerando as economias
de energia. As medidas em matéria de eficiência energética são cada vez mais
reconhecidas como meio não apenas para alcançar um aprovisionamento de
energia sustentável, reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, melhorar
a segurança do aprovisionamento e reduzir as faturas da importação, mas também
promover a competitividade da UE. A eficiência energética é, por conseguinte,
uma das prioridades estratégicas para a consecução da União da Energia e a UE
promove o princípio da «prioridade à eficiência energética». O futuro quadro político
para o período de 2030 e pós-2030 está a ser debatido.

BASE JURÍDICA

Artigo 194.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

REALIZAÇÕES

A. Diretiva Eficiência Energética
1. Diretiva Eficiência Energética Horizonte 2020
A Diretiva Eficiência Energética (2012/27/UE), que entrou em vigor em dezembro de
2012, obriga os Estados-Membros a fixarem objetivos indicativos nacionais em matéria
de eficiência energética por forma a garantir que a UE atinja o seu objetivo central de
reduzir o consumo de energia em 20 % até 2020. Em termos absolutos, o consumo de
energia da UE até 2020 não devia ser superior a 1 474 e 1 078 milhões de toneladas de
equivalente de petróleo para a energia primária e final, respetivamente. Os Estados-
Membros tinham a possibilidade de aplicar requisitos mínimos mais exigentes no
âmbito dos seus esforços de poupança de energia. A diretiva introduziu igualmente
um conjunto de medidas vinculativas destinadas a ajudar os Estados-Membros a
alcançarem este objetivo, estabelecendo também normas juridicamente vinculativas
para os consumidores finais e os fornecedores de energia. Os países da UE eram
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obrigados a publicar os seus planos de ação trienais nacionais para a eficiência
energética.
2. Diretiva Eficiência Energética revista: Horizonte 2030
A «prioridade à eficiência energética» é um dos mais importantes princípios da União
da Energia e visa garantir que a UE disponha de um abastecimento de energia
seguro, sustentável e competitivo. Na diretiva revista, a Comissão propôs um objetivo
ambicioso de 30 % em matéria de eficiência energética até 2030. Em janeiro de
2018, o Parlamento alterou a proposta da Comissão de revisão da Diretiva Eficiência
Energética, num esforço para tornar a proposta mais ambiciosa em termos globais. Na
sequência das negociações com o Conselho, foi alcançado um acordo em novembro
de 2018, que estabelece um objetivo de redução do consumo de energia primária e
final de 32,5 % até 2030 a nível da UE (em comparação com as previsões do consumo
energético para 2030). Em termos absolutos, o consumo de energia da UE até 2030
não deve ser superior a 1 128 e 846 milhões de toneladas de equivalente de petróleo
para a energia primária e final, respetivamente, em comparação com as projeções
de referência efetuadas de 2007. A diretiva também exige que os Estados-Membros
adotem medidas para reduzir o seu consumo anual de energia em 4,4 %, em média,
até 2030. Relativamente ao período 2021-2030, cada país da UE deve elaborar um
Plano Nacional Integrado em matéria de Energia e Clima (PNEC) com a duração de
10 anos, que descreva a forma como tenciona atingir os seus objetivos de eficiência
energética para 2030.
No âmbito do pacote «Energia Limpa para todos os Europeus», a nova Diretiva
Eficiência Energética ((UE) 2018/2002) entrou em vigor em dezembro de 2018 e foi
transposta pelos Estados-Membros para o direito nacional até 25 de junho de 2020,
com exceção das disposições relativas à contagem e à faturação, que tinham um prazo
diferente (25 de outubro de 2020).
3. Etapa seguinte: revisão da Diretiva Eficiência Energética
Em julho de 2021, a Comissão propôs uma primeira revisão da Diretiva Eficiência
Energética como parte do pacote «Concretizar o Pacto Ecológico Europeu» e em
consonância com a sua nova ambição em matéria de clima de reduzir as emissões de
gases com efeito de estufa da UE em, pelo menos, 55 % até 2030, em comparação
com os níveis de 1990, e de se tornar neutra em termos de clima até 2050. Propôs
aumentar o objetivo anual vinculativo de redução da eficiência energética da UE
para, pelo menos, 9 % até 2030, medida em função das projeções de referência
atualizadas efetuadas em 2020, ou equivalente, a fim de aumentar os objetivos de
redução da eficiência energética para o consumo de energia primária e final para
39 % e 36 %, respetivamente, até 2030, em comparação com as projeções de base
originais efetuadas em 2007. Em termos absolutos, ao abrigo da proposta, o consumo
de energia da UE até 2030 não seria superior a 1 023 e 787 milhões de toneladas de
equivalente de petróleo para a energia primária e final, respetivamente, até 2030.
A proposta solicita aos Estados-Membros que estabeleçam objetivos nacionais
indicativos de redução do consumo de energia, contém uma fórmula para os
Estados-Membros calcularem os seus contributos, introduz mecanismos automáticos
reforçados para colmatar lacunas e duplica a obrigação de os Estados-Membros
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realizarem novas economias anuais de energia para 1,5 % do consumo de energia
final entre 2024 e 2030. Introduz igualmente requisitos exemplares para os edifícios
públicos, como um objetivo anual de redução do consumo de energia de 1,7 % para
o setor público e um objetivo de renovação de, pelo menos, 3 % da superfície total
dos edifícios da administração pública, propõe reduzir a pobreza energética dando
prioridade aos clientes vulneráveis e introduz obrigações de auditoria e requisitos de
competência técnica, especialmente para os grandes consumidores de energia.
Em maio de 2022, dada a necessidade de a União superar a sua dependência das
importações de energia da Rússia, os preços elevados da energia e a alteração
das condições do mercado da energia, a Comissão propôs uma segunda revisão
da Diretiva Eficiência Energética, aumentando ainda mais o objetivo vinculativo de
redução da eficiência energética de 9 % para 13 %, ou equivalente, a fim de
aumentar os objetivos de redução da eficiência energética para o consumo de energia
primária e final para, pelo menos, 41 % e 39 %, respetivamente, até 2030, em
comparação com as projeções de base originais efetuadas em 2007. Em termos
absolutos, ao abrigo da proposta, o consumo de energia da UE até 2030 não seria
superior a 980 e 750 milhões de toneladas de equivalente de petróleo para a energia
primária e final, respetivamente, até 2030. A proposta também especifica as alterações
comportamentais a curto prazo necessárias para reduzir a procura de gás e de petróleo
em 5 % e incentiva os Estados-Membros a lançarem campanhas de comunicação
destinadas especificamente aos agregados familiares e à indústria e a utilizarem
medidas fiscais para favorecer a poupança de energia, como taxas reduzidas de
imposto sobre o valor acrescentado aplicáveis aos sistemas de aquecimento eficientes
do ponto de vista energético, ao isolamento dos edifícios e aos aparelhos e produtos.
Estabelece igualmente medidas de contingência em caso de perturbação grave do
aprovisionamento e contém orientações sobre os critérios de definição de prioridades
para os clientes e a facilitação de um plano coordenado de redução da procura a nível
da UE.
B. Quadro geral
1. Desempenho energético dos edifícios
a. Diretiva Desempenho Energético dos Edifícios
A Diretiva Desempenho Energético dos Edifícios (2010/31/UE), alterada em 2018
(Diretiva (UE) 2018/844), juntamente com a Diretiva Eficiência Energética ((UE)
2018/2002), visa garantir que todos os Estados-Membros têm um parque imobiliário
descarbonizado e altamente eficiente em termos energéticos até 2050.
A Diretiva Desempenho Energético dos Edifícios (Diretiva (UE) 2018/844) introduziu a
obrigatoriedade de os Estados-Membros definirem estratégias de renovação de longo
prazo para apoiar a transformação do parque imobiliário nacional de edifícios públicos
e privados num parque imobiliário descarbonizado e altamente eficiente do ponto de
vista energético até 2050. Também acelerou a transformação dos edifícios existentes
em «edifícios com necessidades quase nulas de energia» até 2050, exigindo que todos
os novos edifícios tenham necessidades quase nulas de energia a partir de 2021, e
apoiou a modernização de todos os edifícios com tecnologias inteligentes.
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Em 15 de dezembro de 2021, a Comissão propôs uma revisão da Diretiva
Desempenho Energético dos Edifícios, a fim de a alinhar com o seu objetivo de
redução de 55 % das emissões de gases com efeito de estufa da UE e com o seu
objetivo de alcançar a neutralidade climática até 2050. A revisão define a visão e
descreve os instrumentos para alcançar um parque imobiliário com emissões nulas
até 2050, introduz uma nova definição de edifício com emissões nulas e refina as
definições existentes, como a de «edifício com necessidades quase nulas de energia»
e de «renovação profunda». Substitui as estratégias de renovação de longo prazo
por planos nacionais de renovação de edifícios, mais operacionais e sujeitos a um
melhor acompanhamento, a apresentar até 30 de junho de 2024. Aumenta as normas
energéticas mínimas exigindo que todos os novos edifícios construídos na UE tenham
emissões nulas a partir de 2030 e todos os novos edifícios públicos a partir de 2027,
todos os edifícios não residenciais da classe G de desempenho energético sejam
renovados para, pelo menos, a classe F até 2027 e a classe E até 2030, e todos os
edifícios residenciais atinjam, pelo menos, a classe F até 2030 e a classe E até 2033. A
revisão assegura normas nacionais comparáveis para os certificados de desempenho
energético até 2025, introduz passaportes de renovação voluntários até 2024 e um
indicador de adaptação a tecnologias inteligentes até 2026 e presta apoio financeiro
para reduzir a pobreza energética.
Em 18 de maio de 2022, após a invasão russa da Ucrânia e em linha com o plano
REPowerEU, a Comissão alterou a Diretiva Desempenho Energético dos Edifícios,
reforçando o apoio à energia solar nos edifícios, incluindo uma instalação obrigatória
seletiva de energia solar em telhados (Iniciativa para a Produção de Energia Solar nas
Coberturas de Edifícios).
b. Estratégia para uma Vaga de Renovação
Em outubro de 2020, a Comissão publicou uma nova estratégia destinada a
impulsionar a renovação, intitulada «Impulsionar uma Vaga de Renovação na Europa
para tornar os edifícios mais ecológicos, criar emprego e melhorar as condições de
vida», que visa duplicar, no mínimo, as taxas de renovação nos próximos 10 anos e
garantir que as renovações conduzam a uma maior eficiência em termos de energia e
recursos. A iniciativa relativa à vaga de renovação baseia-se em medidas acordadas
no âmbito do pacote Energias Limpas para Todos os Europeus, nomeadamente no
requisito de cada Estado-Membro publicar uma estratégia de renovação de edifícios
de longo prazo e aspetos relacionados com os edifícios do plano nacional em matéria
de energia e clima de cada Estado-Membro.
2. Cogeração
Em 16 de fevereiro de 2016, no quadro do pacote da União da Energia, a Comissão
lançou uma Estratégia da UE para o Aquecimento e a Refrigeração. A estratégia incluía
planos para promover a eficiência energética dos edifícios, melhorar as sinergias entre
os sistemas elétricos e os sistemas de aquecimento urbano, o que promoveria uma
maior utilização de energias renováveis e fomentaria a reutilização de calor e frio
residuais gerados pela indústria. O pacote Energia limpa para todos os Europeus
incluía disposições legislativas que visavam a concretização desta estratégia.
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A Diretiva Eficiência Energética ((EU) 2018/2002) exige que os Estados-Membros
avaliem e notifiquem a Comissão do potencial de cogeração de elevada eficiência e
das redes de aquecimento e arrefecimento urbano no seu território e que procedam
a uma análise de custo-benefício com base nas condições climáticas, na viabilidade
económica e na adequação técnica (com algumas exceções).
A Comissão propôs uma revisão da Diretiva Eficiência Energética que introduz
um planeamento mais rigoroso e o acompanhamento por avaliações exaustivas,
definições revistas de sistemas eficientes de aquecimento e arrefecimento urbano e
critérios adicionais para as emissões específicas na cogeração de elevada eficiência
(270 g de CO2/kWh).

Em maio de 2022, uma alteração relativa ao desempenho energético dos edifícios
introduziu a obrigação de os Estados-Membros promoverem a introdução de
instalações solares nos edifícios.
3. Eficiência energética dos produtos
No que se refere à eficiência energética dos produtos, foram introduzidas várias
medidas a nível da UE, nomeadamente:
— A indicação, através da rotulagem e das informações uniformes relativas

aos produtos, do consumo de energia e de outros recursos dos «produtos
relacionados com o consumo de energia», que é regida pelo Regulamento relativo
à etiquetagem da eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369). Publicado
em julho de 2017, estabelece um novo quadro para a etiquetagem da eficiência
energética, a fim de estabelecer prazos para substituir as atuais classes A +, A +
+ e A + + + por uma escala de A a G, que é utilizada desde março de 2021;

— os requisitos de conceção ecológica dos produtos relacionados com o consumo
de energia, regidos pela Diretiva-Quadro 2009/125/CE, que reformula a Diretiva
2005/32/CE, alterada pela Diretiva 2008/28/CE. Os regulamentos de execução
abrangem uma vasta gama de produtos.

Em 23 de fevereiro de 2021, a Comissão adotou uma alteração global aos
regulamentos relativos à conceção ecológica e à etiquetagem energética publicados
em 2019, no que diz respeito aos requisitos de conceção ecológica para diferentes
tipos de produtos.

PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento tem solicitado continuamente o estabelecimento de metas ambiciosas
em matéria de eficiência energética e a adoção de regulamentações mais rigorosas.
Em 2012, o Parlamento desempenhou um papel crucial na negociação da Diretiva
Eficiência Energética e assegurou que os requisitos para as estratégias nacionais de
renovação dos edifícios e as auditorias energéticas obrigatórias às grandes empresas
fossem mantidas no acordo final alcançado com o Conselho.
Em 23 de junho de 2016, o Parlamentou aprovou uma resolução sobre o relatório
de aplicação sobre a Diretiva relativa à eficiência energética, na qual conclui que a
diretiva existente, apesar de criar um quadro para promover a poupança energética,
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foi aplicada de forma inadequada, e solicita aos Estados-Membros que a apliquem
de forma rápida e plena. Além disso, defendia que uma política séria em matéria
de eficiência energética poderia permitir à UE atingir os seus objetivos climáticos e
energéticos, em conformidade com os objetivos consagrados no acordo de Paris, de
2016, por ocasião da COP 21, e contribuir para melhorar a segurança energética
através da diminuição da dependência de fontes de energia externas. Em novembro
de 2016, a Comissão apresentou uma proposta de alteração da Diretiva Eficiência
Energética.
Em 13 de setembro de 2016, o Parlamento aprovou uma resolução sobre a estratégia
da UE para o aquecimento e a refrigeração, na qual apelava à Comissão para
que fizesse incidir a sua ação em medidas de eficiência energética nos edifícios,
especialmente destinadas aos agregados familiares mais pobres do ponto de vista
energético.
Em 17 de janeiro de 2018, o Parlamento aprovou uma resolução, na qual solicitava
a adoção de um objetivo mínimo de aumento de 35 % da eficiência energética na
UE, superior aos 30 % propostos pela Comissão. A votação na sessão plenária do
Parlamento apoiou igualmente as obrigações de eficiência energética previstas no
artigo 7.º, que exigiriam que os Estados-Membros gerassem poupanças de energia
de 1,5% por ano.
Em 15 de janeiro de 2020, o Parlamento aprovou uma resolução sobre o Pacto
Ecológico Europeu, na qual solicitava que a Diretiva Eficiência Energética e a Diretiva
Eficiência Energética dos Edifícios fossem revistas em consonância com a ambição
acrescida da UE em matéria de clima e que a sua aplicação fosse reforçada, através de
objetivos nacionais vinculativos, prestando especial atenção aos cidadãos vulneráveis,
tendo simultaneamente em conta a necessidade de previsibilidade económica para os
setores em causa.
Em 17 de setembro de 2020, o Parlamento aprovou uma resolução a favor
da maximização do potencial de eficiência energética do parque imobiliário da
UE, exortando a Comissão a desenvolver medidas coerentes para estimular uma
renovação mais rápida e profunda dos edifícios. A resolução indicava que pelo menos
75 mil milhões de euros por ano de incentivos financeiros da UE são necessários,
por si só, para garantir que os edifícios da Europa sejam suficientemente eficientes
do ponto de vista energético até 2050. Neste contexto, o Parlamento apelou a que
as renovações de eficiência energética fossem prioritárias em cada um dos fundos
pertinentes da UE e solicitou aos colegisladores que disponibilizassem o financiamento
necessário para o Plano de Relançamento da Economia Europeia.
Em 14 de setembro de 2022, o Parlamento aprovou uma alteração à revisão da
Diretiva Eficiência Energética (DEE), aumentando ligeiramente o objetivo de redução
da eficiência energética da UE proposto pela Comissão no âmbito do seu plano
RepowerEU para, pelo menos, 13 % do consumo final de energia até 2030, em
comparação com as projeções de 2020. Tal equivale a objetivos de redução do
consumo de energia final e primária de, pelo menos, 40 % e 42,5 % até 2030,
respetivamente, em comparação com as projeções de 2007, ou a limites de consumo
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de energia final e primária de 740 milhões de toneladas de equivalente de petróleo e
960 milhões de toneladas de equivalente de petróleo, respetivamente.

Matteo Ciucci
09/2022
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