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B7-0000/2013

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Resolução do Parlamento Europeu sobre 
Microgeração - produção de calor e de eletricidade em pequena escala
(2013/0000(RSP))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Diretiva relativa à promoção da utilização de energia proveniente de 
fontes renováveis (2009/28/EC)1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Fazer funcionar o mercado 
interno da energia» e os documentos de trabalho que a acompanham (COM(2012)0663), 
SWD(2012)367, SWD(2012)368,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada «Energias renováveis: um agente 
decisivo no mercado europeu da energia» (COM(2012)0271),

–  Tendo em conta a Diretiva relativa à eficiência energética e as suas implicações na 
geração de calor e de energia2,

–  Tendo em conta a Diretiva Conceção Ecológica e as suas implicações na conceção de 
produtos ecológicos e na microprodução combinada de calor e eletricidade (CHP)3,

–  Tendo em conta a Resolução do Parlamento Europeu sobre a revisão do Plano de Ação 
para a Eficiência Energética (A7 (2010) 0485)4,

–  Tendo em conta a pergunta escrita à Comissão sobre microgeração (E-010355/2011)5

–  Tendo em conta a pergunta oral à Comissão sobre microgeração (OQ O-2013-000031)

–  Tendo em conta o artigo 115.º, n.º 5, e o artigo 110.º, n.º 2, do seu Regimento,

A. Considerando que o direito de acesso a uma quantidade suficiente de energia para um nível 
de vida digno é um direito fundamental de todos;

B. Considerando que a União Europeia está cada vez mais dependente das importações de 
países terceiros para o aprovisionamento de energia e que, por isso, é necessário proceder 
a uma adaptação para manter os seus objetivos em matéria de clima, de energia e de 
crescimento;

C. Considerando que a utilização de combustíveis fósseis como fonte de energia aumentou os 
níveis de CO2 na atmosfera, contribuindo, desta forma, para as alterações climáticas 

                                               
1 JO L 140 de 5.6.2009, p. 16.
2 JO L 315 de 14.11.2012, p. 1.
3 JO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
4 Textos aprovados, P7_TA (2010)0485.
5 JO C 168 E de 14.6.2012.
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mundiais; considerando que a União Europeia fixou metas para a geração de energias 
renováveis para 2020 e se encontra presentemente a trabalhar num quadro para as políticas 
de clima e de energia em 2030; considerando que presentemente não existe qualquer 
estratégia específica em matéria de geração de energia em pequena escala (microgeração) 
e que as disposições aplicáveis se encontram dispersas por várias iniciativas legislativas e 
não legislativas;

D. Considerando que os líderes da União Europeia deveriam assumir a liderança em matéria 
de transição energética, tendo em conta a necessidade de envolver todos os cidadãos 
europeus, independentemente dos rendimentos e da riqueza; considerando que a energia 
em pequena escala ajuda a lutar contra a pobreza energética, conduz à criação de novos 
empregos e ao crescimento económico e pode resultar numa nova forma de enfrentar a 
crise financeira;

E. Considerando que a geração de energia em pequena escala representa uma oportunidade de 
as habitações individuais, as pequenas e médias empresas e as comunidades se tornarem 
produtores de energia; considerando que os consumidores estão mais cientes das formas 
eficazes de produzir e de consumir energia; considerando que o facto de se permitir que os 
consumidores gerem a sua própria eletricidade e calor pode resultar numa sociedade mais 
sustentável e participativa; considerando que a comunicação sobre o mercado interno da 
energia aborda a questão de fortalecer os produtores-consumidores, apesar de 
permanecerem no mercado muitos desafios que têm de ser enfrentados no sentido de 
permitir a criação de uma sociedade de produtores-consumidores;

F. Considerando que a microgeração de energia também pode desempenhar um papel a nível 
mundial;

G. Considerando que os incentivos para a geração de energia e de calor em pequena escala 
são muito diferentes entre os Estados-Membros; considerando que as políticas da UE não 
conseguiram abordar as questões relativas à geração de energia em pequena escala na 
Europa;

Introdução

1. Afirma que a microgeração será um elemento fundamental na futura geração de energia se 
se pretende que a Europa atinja as suas metas em matéria de energias renováveis a longo 
prazo;

2 Relembra que a adoção da microgeração depende de muitos fatores diferentes, tais como 
um mercado energético interno da Europa que funcione bem e políticas efetivas para 
incentivar a microgeração aos níveis local, nacional e europeu; 

3. Salienta que a pobreza energética é um problema crescente; realça que facilitar a 
microgeração pode permitir que os consumidores controlem melhor os seus gastos 
energéticos, bem como reduzir a pobreza energética; apela a que se preste maior atenção 
aos inquilinos que são frequentemente dissuadidos de realizar melhorias em matéria de 
eficiência e de gerar a sua própria energia; 
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4. Nota a importância de promover cooperativas de energias renováveis a nível local para 
aumentar a participação dos cidadãos, melhorar a acessibilidade às energias renováveis e 
gerar investimentos financeiros;

5 Observa que existe pouca informação disponível sobre a capacidade e o futuro potencial 
da microgeração na Europa; entende que conhecimentos mais aprofundados permitiriam 
que a microgeração desempenhasse um papel fundamental nas políticas climáticas, 
energéticas e industriais;

6 Nota que a adoção em larga escala da microgeração terá um impacto significativo nas 
redes, o que resultará em grandes desafios para os reguladores e operadores das redes em 
diferentes níveis;

Quadro normativo

7. Exorta a Comissão Europeia a elaborar linhas de orientação para os reguladores e os 
operadores de sistemas sobre como simplificar os encargos administrativos envolvidos no 
funcionamento e na ligação à rede de unidades de microgeração;

8. Nota que o papel dos operadores de redes de distribuição (ORD) numa rede energética 
mais descentralizada se encontra em rápida evolução e exige especificações; insta a 
Comissão Europeia e os reguladores nacionais a clarificar este papel e a incentivar os 
ORD a investir no sistema de distribuição, com vista a melhorar a eficácia global do 
sistema energético;

9. Entende que é necessária uma ação coordenada efetiva em matéria de geração de energia 
em pequena escala na Europa, como parte integrante da criação do mercado energético 
interno da Europa;

10. Nota que os diferentes Estados-Membros têm diferentes objetivos e estruturas para as suas 
disposições jurídicas e fiscais relativas à microgeração, que podem impedir a adoção 
generalizada da microgeração, e exorta a Comissão a trabalhar em conjunto com os 
Estados-Membros no sentido de identificar e eliminar tais obstáculos;

Infraestruturas, produtos e normas

11. Sugere que a legislação da UE relativa a contadores seja revista para normalizar e facilitar 
as atividades dos produtores-consumidores na rede e permitir a gestão efetiva da 
distribuição; solicita que se torne possível a transferência de energia entre produtor e 
consumidor também em pequena escala, por exemplo, num bairro ou numa cooperativa;

12. Relembra que geradores de pequena escala interagem com a rede de distribuição de forma 
diferente dos geradores de grande escala e, por isso, deveriam ser tratados de forma 
distinta na legislação futura;

13. Reconhece que uma adoção significativa da microgeração pode conduzir a desafios na 
gestão de redes de distribuição, relacionados com a conciliação da oferta e da procura de 
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energia; exorta os Estados-Membros a facilitar o acesso à rede de microgeradores e, 
simultaneamente, a abordar a questão dos custos das redes relacionados com a produção 
de energia em pequena escala, mantendo uma gestão eficaz das redes;

14. Observa que já se provou que os «projetos proprietários» são bem aceites e deveriam, por 
isso, ser facilitados; relembra que os «agregadores» poderiam desempenhar um papel 
importante neste domínio, mas até agora o seu papel revelou-se pouco claro na legislação 
europeia;

15. Declara que qualquer legislação no domínio da microgeração deveria estar conforme aos 
códigos das redes; apela à criação de uma gestão ativa das redes de distribuição que exija 
uma forte cooperação entre os ORD e os operadores de redes de transporte (ORT);

Iniciativas específicas

16. Exorta a Comissão a realizar uma avaliação abrangente da capacidade potencial de 
microgeração na União Europeia e do possível impacto da adoção em larga escala da 
microgeração no mercado energético interno da Europa;

17. Reconhece a importância da liderança da União Europeia em matéria de políticas de clima 
e de energia e, por isso, exorta a Comissão a incluir estratégias para a geração de calor e 
de eletricidade em pequena escala no quadro político existente, reconhecendo, deste 
modo, a sua importância e facilitando a sua adoção nos Estados-Membros;

18. Insta a Comissão a abordar a microgeração na futura legislação europeia sobre energia, 
em particular no âmbito do futuro pacote da UE relativo ao clima e à energia em 2030;

19. Insta a Comissão, em conjunto com os Estados-Membros, a analisar os custos das 
estruturas existentes nas redes energéticas e fornecer orientações relativas a formas de 
facilitar a autorização e o acesso à rede, bem como o funcionamento de unidades de 
microgeração. 


