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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a mobilização das tecnologias da informação e das comunicações para facilitar a 
transição para uma economia assente na eficiência energética e num baixo nível de 
emissões de carbono
(2009/2228(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões, de 12 de Março de 2008, 
intitulada "Mobilizar as tecnologias da informação e das comunicações para facilitar a 
transição para uma economia assente na eficiência energética e num baixo nível de 
emissões de carbono" (COM(2009)0111), bem como a posterior Recomendação da 
Comissão de 9 de Outubro de 2009 (C(2009)7604),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Investir hoje na Europa do 
futuro" (COM(2009)0036),

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de 11-12 de Dezembro de 2008, em 
particular os objectivos fixados nos domínios do clima e da energia,

- Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Plano de relançamento da 
economia europeia" (COM(2008)0800),

- Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Responder ao desafio da 
eficiência energética através das tecnologias da informação e das comunicações" 
(COM(2008)0241),

- Tendo em conta o acordo político entre o Parlamento Europeu e o Conselho sobre a 
proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa ao desempenho 
energético dos edifícios (reformulação) (COM(2008)0780),

- Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 16 de Dezembro de 2008, intitulada 
"Plano de acção para a implantação de sistemas de transporte inteligentes na Europa" 
(COM(2008)0886),

- Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Plano de Acção para a Eficiência 
Energética: Concretizar o Potencial" (COM(2006)0545),

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e o 
parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 
(A7-0000/2010),

A. Considerando que o controlo das alterações climáticas requer a adopção de instrumentos 
específicos para reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono,

B. Considerando que os ambiciosos objectivos em matéria de clima e de energia que a União 
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fixou para 2020 não poderão ser realizados sem um conjunto de medidas no domínio da 
energia e de outras medidas complementares,

C. Considerando que o sector das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) 
representa cerca de 8% do consumo de energia eléctrica e 2% das emissões de carbono na 
Europa (1,75% resultam da utilização de produtos e serviços TIC e 0,25% da sua 
produção),

D. Considerando que o sector das TIC pode contribuir para a melhoria da eficiência 
energética através de uma grande gama de aplicações; que, além disso, não foi feita uma 
utilização adequada destas aplicações até à data,

E. Considerando que as organizações profissionais, nomeadamente nos sectores dos 
transportes e da construção, têm um papel essencial a desempenhar na redução da 
intensidade energética, devendo incentivar os empregados dos respectivos sectores a 
utilizarem as tecnologias da informação e da comunicação, 

F. Considerando que é necessário dispor de metodologias e instrumentos compatíveis para 
medir e controlar a eficiência do consumo de energia; considerando que a instalação de 
contadores inteligentes pode contribuir para uma redução do consumo de energia que 
pode ir até 10%,

G. Considerando que a utilização destas tecnologias está directamente ligada à difusão e ao 
desenvolvimento da banda larga na Europa,

H. Considerando que é necessário completar tanto quanto possível as medidas tomadas até 
agora no âmbito da política europeia de investigação e de inovação e reforçar o 
intercâmbio de informações e de boas práticas,

I. Considerando que incumbem às autoridades nacionais, regionais e locais algumas 
responsabilidades e competências em matéria de ordenamento territorial, fornecimento de 
energia, obras públicas e gestão do tráfego,

J. Considerando que é importante sensibilizar os consumidores para as novas tecnologias e 
para as suas potenciais vantagens em termos energéticos e económicos,

K. Tendo em conta os benefícios ambientais das TIC na difusão dos diversos sectores em 
linha,

1. Congratula-se com a Comunicação da Comissão e com a posterior Recomendação e apoia 
as suas linhas gerais; considera que a escolha dos instrumentos legislativos e a adopção de 
medidas comuns e vinculativas a nível europeu devem ter em conta os encargos 
administrativos e económicos para a indústria e os cidadãos europeus;

2. Solicita à Comissão que apresente até ao final de 2010 um conjunto de recomendações 
para garantir que a contagem inteligente é posta em prática de acordo com o calendário 
fixado no terceiro pacote relativo ao mercado da energia e que é definido um conjunto de 
funcionalidades mínimas dos contadores inteligentes para que os consumidores 
disponham de uma melhor capacidade para gerir o seu consumo de energia, e que facilite 
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a introdução de novos serviços no domínio da energia, bem como de uma rede europeia 
inteligente inovadora, harmonizada e interoperável, tendo em conta todas as boas práticas 
cuja utilização em alguns Estados-Membros deu provas de eficácia;

3. Observa que a única forma de garantir a comparabilidade dos dados existentes nos 
diferentes Estados-Membros e melhorar a eficiência energética é a adopção de uma 
metodologia comum para a medição do consumo de energia e das emissões de carbono; 
considera, além disso, que é necessário proceder a uma rápida normalização das TIC, a 
fim de assegurar a constituição de uma rede de tecnologias e serviços em benefício dos 
cidadãos e das empresas da UE; considera que a normalização deve abranger, para além 
das funções de medição, o acesso à informação contratual e aos dados de consumo, a 
possibilidade de comunicação com os sistemas centrais dos operadores através da rede 
eléctrica e um dispositivo que possibilite a conexão e a desconexão do abastecimento à 
distância;

4. Considera que as TIC podem contribuir para a poupança de energia através de uma 
monitorização contínua dos dados, o que permite optimizar os consumos públicos e 
privados de energia e melhorar a eficiência energética num grande número de sectores;

5. Observa que as TIC podem ser utilizadas nos sectores da construção, dos transportes, da 
logística, da iluminação, da electricidade, do aquecimento e da ventilação para melhorar a 
eficiência energética e a gestão da energia;

6. Sublinha, neste contexto, que todos os sectores de consumo de energia devem contribuir 
da melhor forma possível para a melhoria da eficiência energética; observa que a 
realização do objectivo global de poupança energética fixado a nível europeu será o 
resultado da soma das poupanças de energia feitas a todos os níveis;

7. Considera que deve ser dada prioridade ao relançamento da economia europeia através do 
investimento em novas tecnologias, em particular no desenvolvimento da banda larga nos 
diferentes Estados-Membros, como instrumento para assegurar o crescimento económico, 
proporcionar o acesso a novos sistemas e aplicações para um número cada vez maior de 
cidadãos e empresas da UE e cumprir os objectivos de eficiência energética que a UE 
fixou para o horizonte de 2020;

8. Solicita o desenvolvimento e a difusão dos serviços em linha (serviços bancários, 
eCommerce, eGovernment, eHealth), a fim de melhorar a qualidade do serviço prestado 
ao público e, simultaneamente, reduzir as emissões de carbono; convida os 
Estados-Membros a desenvolverem estes serviços, que, para além de representarem uma 
economia de tempo para os cidadãos, permitem uma redução das deslocações urbanas;

9. Recomenda que o âmbito de aplicação da directiva relativa ao desempenho energético dos 
edifícios seja estendido aos edifícios de dimensões menores do que as inicialmente 
previstas e que as TIC sejam incorporadas nas medidas de aplicação em matéria de 
eficiência energética; considera que os certificados de desempenho energético dos 
edifícios públicos devem ser disponibilizados ao público e facilmente comparáveis;

10. Sustenta que uma utilização mais generalizada das TIC constituirá um incentivo para a 
indústria europeia e o mercado das novas tecnologias de eficiência energética; considera 
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que a investigação tem um papel importante a desempenhar no processo de modernização;
solicita aos Estados-Membros que incentivem os investimentos públicos e privados na 
eficiência energética que visem a criação e o aperfeiçoamento de tecnologias facilmente 
replicáveis e susceptíveis de melhorar a qualidade do ambiente nas zonas urbanas;

11. Considera que, para optimizar a produção de energia e as redes de transporte de 
electricidade, é importante promover a utilização de contadores inteligentes o mais 
rapidamente possível;

12. Felicita os Estados-Membros que já lançaram projectos-piloto relativos aos contadores 
inteligentes e exorta os restantes Estados-Membros a avançarem neste domínio o mais 
rapidamente possível; convida a Comissão a co-financiar o maior número possível de 
projectos-piloto de grande escala servindo-se dos instrumentos financeiros e de 
investigação disponíveis;

13. Congratula-se com a criação de uma "task-force" sobre os sistemas de medição inteligente 
na Comissão e recomenda que esta Instituição tenha em conta os pareceres de todas as 
partes interessadas, nomeadamente os consumidores; solicita à Comissão que apresente 
periodicamente ao Parlamento relatórios sobre o estado de adiantamento dos seus 
trabalhos;

14. Exorta a Comissão a prever a elaboração, com base nos trabalhos da "task-force", de uma 
comunicação sobre os contadores inteligentes que

a. identifique os obstáculos a uma utilização generalizada dos contadores inteligentes,

b. recomende um procedimento que permita a rápida definição de especificações 
funcionais mínimas comuns para os contadores inteligentes,

c. estabeleça um roteiro para a implantação destes contadores nos Estados-Membros, e

d. institua um sistema de intercâmbio de boas práticas neste domínio;

15. Considera que é indispensável que os Estados-Membros adoptem, até ao final de 2010, 
especificações funcionais mínimas comuns para os contadores inteligentes, de molde a 
proporcionar aos consumidores informações sobre seu consumo de energia e meios para 
uma gestão tão eficaz quanto possível;

16. Exorta a Comissão a definir um calendário vinculativo que todos os sectores das TIC e os 
Estados-Membros deverão respeitar a fim de atingir os objectivos de redução das 
emissões de CO2;

17. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
bem como aos parlamentos e governos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em Dezembro de 2008, a União Europeia fixou objectivos ambiciosos em termos de 
poupança de energia e de redução das emissões de carbono até 2020. A fim de atingir esses 
objectivos, a Comunicação da Comissão de 12 de Março de 2009 identifica o sector das 
tecnologias da informação e da comunicação (TIC) como um meio para melhorar a eficiência 
energética nos Estados-Membros.

O papel das TIC

As TIC podem contribuir para:

- controlar e gerir o consumo de energia em vários sectores, nomeadamente na construção e 
nos transportes;

- proporcionar novas aplicações e novas tecnologias para melhorar a utilização dos recursos 
naturais e promover a utilização de processos de produção e industriais mais limpos.

Uma utilização mais generalizada das TIC pode, portanto, contribuir para melhorar a 
eficiência energética na União e tornar a indústria europeia mais competitiva. As inúmeras 
aplicações destas tecnologias, subutilizadas até à data, têm um grande potencial em termos de 
poupança de energia em muitos sectores da economia; citem-se, entre outros, a iluminação 
pública e privada, a regulação do aquecimento e do ar condicionado dos edifícios, a gestão do 
tráfego, a logística a nível dos transportes, os serviços em linha.

A Comissão calculou que os sistemas baseados nas TIC podem proporcionar uma redução do 
consumo de energia dos edifícios – actualmente situado em cerca de 40% do consumo total de 
energia na Europa – que pode ir até 17% e uma redução das emissões de carbono dos 
transportes que pode ir até 27%.

Um aspecto que reveste particular importância na racionalização do uso da energia é a leitura 
à distância contadores, que fornece aos consumidores uma informação completa em tempo 
real sobre o seu consumo de energia e o respectivo custo.

A leitura à distância permite fluxos de informação bidireccionais entre os gestores das redes, 
os fornecedores de energia e os consumidores. Segundo alguns estudos, a instalação de 
contadores inteligentes permitirá uma redução do consumo de energia que poderá ir até 10%.

A posição da Comissão

Na sequência da publicação da Comunicação de 12 de Março de 2009, que constitui a base do 
presente relatório de iniciativa, a Comissão lançou uma ampla consulta pública que, graças ao 
precioso contributo de peritos e estudos sectoriais, permitiu esclarecer de que forma as TIC 
podem ajudar a melhorar eficiência energética.
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Foram identificados alguns sectores da economia europeia em que a utilização das TIC 
permitirá alcançar os ambiciosos objectivos em matéria de poupança de energia, bem como o 
papel da Comissão na promoção da aplicação destas novas tecnologias.

Um dos principais obstáculos à utilização generalizada das TIC é a falta de metodologias e 
instrumentos comuns de medição, quantificação e gestão da leitura à distância para medir o 
consumo de energia e as emissões de carbono.

Na sua Recomendação de 9 de Outubro de 2009, a Comissão convida o sector das TIC a 
formular, até ao final de 2010, metodologias comuns para o estabelecimento de especificações 
comuns para os contadores inteligentes. Propõe, além disso, um roteiro para a introdução de 
contadores inteligentes nos agregados familiares europeus e estuda as várias opções 
legislativas para acelerar a realização dos objectivos fixados para 2020.

A posição da relatora

A relatora concorda com as linhas gerais da Comunicação e da Recomendação da Comissão.
Considera, além disso, que uma utilização mais generalizada das tecnologias da informação e 
da comunicação (TIC) constituirá um incentivo para a indústria europeia e o mercado das
novas tecnologias. Nesta base, a relatora considera que deve ser dada maior ênfase a algumas 
medidas consideradas prioritárias para alcançar os objectivos da UE. Estas medidas incluem, 
designadamente:

 a normalização dos instrumentos de medida: um grande número de obstáculos à rápida 
difusão dos instrumentos e das inovações TIC pode ser atribuído à falta de métodos e 
instrumentos de medição comuns. A relatora considera que, neste domínio, é necessário 
adoptar quanto antes medidas vinculativas e um calendário preciso que todas as empresas 
que operam no sector deverão respeitar. Nesta óptica, a Comissão deveria ter em conta os 
critérios de medição já utilizados em alguns contextos europeus, pois o seu contributo 
concreto para a redução do consumo de energia e a melhoria da eficiência energética e as 
suas vantagens económicas significativas para os utilizadores finais são bem reais. Estas 
experiências devem constituir um exemplo de boas práticas para a definição de um menor 
denominador comum tecnológico europeu. A normalização deve abranger, para além das 
funções de medição, o acesso à informação contratual e aos dados de consumo, a 
possibilidade de comunicação com os sistemas centrais dos operadores através da rede 
eléctrica e um dispositivo que possibilite a conexão e a desconexão do abastecimento à 
distância. Além disso, a gestão à distância da grande maioria das transacções comerciais e 
das principais actividades dos contadores, suprimindo a necessidade de intervenção in 
loco, deve também ser considerada como um elemento positivo em termos de redução 
das emissões de CO2. Deverá adoptar-se uma abordagem análoga na medição do 
consumo de gás, transpondo deste modo as vantagens dos contadores inteligentes para a 
rede de distribuição do gás natural. Por último, a implementação dos contadores 
inteligentes à escala europeia terá uma importância fundamental para os automóveis 
inteligentes, que estarão na base da mobilidade num futuro próximo. No que diz respeito 
à escolha do instrumento jurídico, deverão privilegiar-se as medidas que permitam a 
normalização mais rápida. Neste contexto, não é de excluir o recurso a uma 
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recomendação, caso a escolha de uma abordagem de tipo legislativo pode implicar uma 
sobrecarga financeira e administrativa.

 o lançamento de projectos-piloto: a fim de garantir uma ampla difusão das TIC, a relatora 
considera que é necessário incentivar as parcerias entre sectores e sensibilizar as 
comunidades urbanas e as autoridades locais e regionais para a melhoria da eficiência 
energética que as TIC podem proporcionar. Nesta óptica, a Comissão e os Estados-
Membros devem envidar maiores esforços com vista ao lançamento de projectos-piloto 
servindo-se dos instrumentos existentes e dos programas de investigação ou recorrendo a 
novos projectos específicos.

 a vasta gama de aplicações das TIC: a melhoria da eficiência energética exige a adopção 
de um conjunto de medidas destinadas a reduzir os consumos e a melhorar a gestão da 
produção e da oferta de serviços. A relatora salienta o contributo considerável das TIC 
para a realização dos objectivos energéticos comuns e entende que as aplicações que têm 
sido pouco utilizadas deverão ser objecto de uma mais ampla utilização nos vários 
sectores económicos. Por outro lado, a rápida difusão das soluções baseadas nas TIC 
pressupõe uma ampla difusão da banda larga.

 a divulgação das boas práticas: a população europeia está cada vez mais concentrada nas 
aglomerações urbanas. Por conseguinte, o êxito da organização e do funcionamento das 
médias e grandes cidades é um factor importante para a realização dos objectivos 
ambiciosos em termos de redução das emissões de CO2 e de eficiência energética. A 
relatora salienta que a utilização das TIC na gestão e organização das aglomerações 
urbanas pode constituir um importante contributo para a melhoria da eficiência 
energética. O projecto "Smart Cities" e a iniciativa "Convenant of Mayors" revelaram 
claramente os parâmetros a adoptar para uma boa gestão urbana. Uma organização 
urbana eficaz conseguida graças à utilização das TIC pode implicar uma redução 
substancial do impacto energético das cidades. Há que promover a difusão das boas 
práticas e sensibilizar as autoridades locais para o potencial das TIC a explorar. 


