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Energias renováveis: estabelecer metas ambiciosas 
para a Europa

Energias renováveis na UE
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/boosting-europe-s-renewable-energy-sector_N01_AFPS_220826_RNEW_ev

Para ajudar a UE a atingir as suas metas de redução das emissões contra as alterações 
climáticas, o PE trabalha para acelerar o uso de energias renováveis.

A crise energética atual, agravada pela agressão da Rússia na Ucrânia, sublinhou a 
necessidade de reduzir a dependência da União Europeia (UE) em relação aos combustíveis 
fósseis russos e de diversificar e garantir o seu aprovisionamento energético, concentrando-se 
em alternativas mais ecológicas - como as energias renováveis. Paralelamente, a UE quer 
liderar a transição verde para combater a crise climática. 
 

Descobre as diferentes ações da UE para impulsionar as energias renováveis.

Decisão sobre as novas metas da UE em matéria de 
energias renováveis para 2030
Os ambiciosos esforços da Europa em matéria de clima estão definidos no pacote climático 
"Objetivo 55" (ou Fit for 55 em inglês). O objetivo da UE consiste em reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa (GEE) em 55% até 2030 e tornar-se neutra em termos do seu 
impacto no clima até 2050.  
 
Uma das legislações ao abrigo do pacote climático é a diretiva da UE relativa à promoção da 
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utilização de energia de fontes renováveis, cuja revisão pretende um aumento do atual objetivo 
de uma proporção de 32% de energias renováveis no cabaz energético da UE até 2030.  
 
Em setembro de 2022, o Parlamento confirmou o seu apelo a um aumento da meta atual da 
proporção de renováveis para 45%, uma meta igualmente apoiada pela Comissão Europeia no 
âmbito do seu plano REPowerEU.  
 
Apresentado em maio de 2022, este plano destaca a necessidade de acelerar a transição para 
uma energia limpa e eliminar gradualmente as importações de energia da Rússia, através de 
um aumento da proporção das fontes renováveis na geração de energia para 45% no total do 
consumo energético na UE, com objetivos específicos para setores como a indústria, os 
edifícios e os transportes. 
 
Durante a sessão plenária de dezembro, o Parlamento Europeu vai votar novas regras relativas 
às energias renováveis, à eficiência energética e ao desempenho energético dos edifícios. Os 
deputados deverão ainda solicitar uma emissão mais rápida de licenças para centrais elétricas 
de energia renovável novas ou adaptadas, incluindo painéis solares e moinhos de vento.

Sabe mais sobre o Fit for 55 e o Pacto Ecológico. 
 
 

Aumentar a quota de energias renováveis em todos 
os setores da UE

22,1%
é a percentagem de energias renováveis no consumo de energia da 
UE em 2020. Este valor ultrapassa a meta de 20% para 2020 e 
mostra que o consumo de renováveis mais do que duplicou desde 
2004 (9,6%).

A Comissão Europeia propõe igualmente objetivos atualizados nos seguintes setores:

edifícios - 49% do uso de energias renováveis até 2030;• 
aquecimento e refrigeração - o atual aumento anual indicativo de 1,1 ponto 
percentual torna-se vinculativo para os países da UE;

• 

aquecimento e refrigeração urbanos - um aumento anual indicativo de 2,1 pontos 
percentuais na utilização de energias renováveis e de calor e frio residual (um 

• 
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aumento em relação ao atual aumento de 1,0 ponto);
indústria - um novo valor de referência com um aumento anual de 1,1 ponto 
percentual no uso de energias renováveis.

• 

Os eurodeputados apoiam o objetivo da Comissão relativo aos edifícios, mas pretendem 
aumentar para 2,3 pontos percentuais o aumento anual de aquecimento e refrigeração. 
Querem igualmente uma meta mais ambiciosa de 1,9 pontos percentuais para o setor 
industrial.  
 
De acordo com os membros do Parlamento, a utilização de energias renováveis deverá 
conduzir a uma redução de 16% nas emissões de gases com efeito de estufa no setor dos 
transportes, , através da utilização de quotas mais elevadas de biocombustíveis avançados e 
de uma quota mais ambiciosa para combustíveis renováveis de origem não biológica, como o 
hidrogénio.  
 
 

Em relação aos países da UE, os membros parlamentares propõem que: 
 

- desenvolvam pelo menos dois projetos transfronteiriços para a expansão da eletricidade 
verde até 2025,

- assegurem que pelo menos 5% da capacidade de energia renovável recém-instalada 
provenha de tecnologias inovadoras no domínio das energias renováveis.

Objetivos nacionais para as energias renováveis 
 

O quadro mostra como os países da UE cumpriram os objetivos de 2020 em matéria de 
energias renováveis. Por exemplo, em 2020, Portugal registou um consumo energético de 
fontes de energia renováveis de 34%, o que significa que superou a meta de 31% restipulada 
na legislação europeia para 2020.

Energia proveniente de fontes renováveis (% do consumo final bruto de energia)

Em 2016 Objetivo 2020 Números para 2020 (performance)
UE 17 20 22
Suécia 53,8 49 60,1
Finlândia 38,7 38 43,8
Letónia 37,2 40 42,1
Áustria 33,5 34 36,5
Dinamarca 32,2 30 31,6
Estónia 28,8 25 30,2
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Portugal 28,5 31 34,0
Croácia 28,3 20 31,0
Lituânia 25,6 23 26,8
Roménia 25 24 24,5
Eslovénia 21,3 25 25,0
Bulgária 18,8 16 23,3
Itália 17,4 17 20,4
Espanha 17,3 20 21,2
França 16 23 19,1
Grécia 15,2 18 21,7
Chéquia 14,9 13 17,3
Alemanha 14,8 18 19,3
Hungria 14,2 13 13,9
Eslováquia 12 14 17,3
Polónia 11,3 15 16,1
Irlanda 9,5 16 16,2
Chipre 9,3 13 16,9
Bélgica 8,7 13 13,0
Malta 6 10 10,7
Países Baixos 6 14 14,0
Luxemburgo 5,4 11 11,7

Fonte: Eurostat

Mais sobre o que a UE faz para impulsionar as energias 
renováveis: 
 

Apoiar o desenvolvimento de hidrogénio verde• 
Acabar com o financiamento de infraestruturas transfonteiriças baseadas nos 
combustíveis fósseis

• 

Garantir que os agregados familiares mais vulneráveis não sofrem com a transição 
energética

• 

 
 
Este artigo foi publicado pela primeira vez em novembro de 2017, e foi substancialmente 
reescrito para refletir os últimos desenvolvimentos no que refere às energias renováveis na UE,
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