
 
Parlamento Europeu defende maior uso de
renováveis e poupança de energia
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• Aumentar proporção de energia renovável para 45% até 2030

• Aumentar as metas de poupança de energia para 40% do consumo de energia final e 42,5%
do consumo de energia primária

• As duas leis vão ajudar a combater as alterações climáticas e aumentar a segurança
energética

Os Estados-Membros terão de desenvolver projetos transfronteiriços de energias renováveis ©Kruwt_AdobeStock
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Em duas diretivas votadas esta quarta-feira, os eurodeputados defendem um aumento
significativo de energias renováveis e uma redução do consumo de energia até 2030.
 
Energias renováveis
 
Os eurodeputados votaram, na quarta-feira, para aumentar a proporção de energias renováveis
no consumo final de energia da UE para 45% até 2030, no âmbito da revisão da Diretiva das
Energias  Renováveis  –  uma  meta  também apoiada  pela  Comissão  Europeia  no  pacote
“RepowerEU”.
 
A legislação define também submetas para setores como transportes, edifícios e sistemas
urbanos de aquecimento e arrefecimento. No setor dos transportes, a utilização de energias
renováveis deverá conduzir a uma redução de 16% nas emissões de gases com efeito de
estufa, 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. A indústria deve aumentar o uso de energias renováveis em 1,9 pontos e os
sistemas urbanos de aquecimento devem aumentar em 2,3 pontos.
 
Cada Estado-Membro terá de desenvolver dois projetos transfronteiriços para a expansão da
eletricidade verde. Os Estados-Membros com um consumo anual de eletricidade superior a 100
TWh terão de desenvolver um terceiro projeto até 2030.
 
Os eurodeputados também aprovaram alterações para reduzir gradualmente a percentagem de
madeira primária contabilizada como energia renovável.
 
O texto foi aprovado com 418 votos a favor, 109 contra e 111 abstenções.
 
Poupança de energia 
 
Numa outra votação, também esta quarta-feira,  os eurodeputados apoiaram a revisão da
Diretiva relativa da Eficiência Energética, a lei que estabelece metas de poupança no consumo
de energia primária e final na UE.
 
Os eurodeputados elevaram a meta da UE para reduzir o consumo de energia; os Estados-
Membros devem garantir coletivamente que o consumo de energia final seja reduzido em pelo
menos 40% até 2030 e o consumo de energia primária em 42,5%, em comparação com as
projeções de 2007.  Isso corresponde a 740 e 960 milhões de toneladas equivalentes de
petróleo para consumo de energia final e primária, respetivamente. Os Estados-Membros
devem estabelecer metas nacionais vinculativas para atingir essas metas europeias.
 
As metas serão alcançadas através de medidas a nível local, regional, nacional e europeu, em
diferentes setores, tais como a administração pública, edifícios e empresas.
 
O texto foi aprovado com 469 votos a favor, 93 contra e 82 abstenções.
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Primary_energy_production
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Final_energy_consumption


Relatores
 
Markus Pieper (PPE, Alemanha), eurodeputado relator para a diretiva das energias renováveis,
disse:  “Só com o aumento das energias renováveis poderemos alcançar uma verdadeira
independência.” “Apoiamos veementemente a meta reforçada de 45% para 2030. Confirmamos
a necessidade de mais  cooperação transfronteiriça  para expandir  a  energia  renovável  e
pedimos uma estratégia diversificada de importação de hidrogénio. Também aumentámos os
requisitos para a sustentabilidade da biomassa e combustíveis”, afirmou.
 
Niels Fuglsang (S&D, Dinamarca), relator sobre a diretiva relativa à eficiência energética,
afirmou: “Estamos numa crise em que Putin está a cortar o gás. A eficiência energética é uma
das nossas respostas mais eficazes. É crucial o Parlamento ter hoje votado metas de eficiência
energética ambiciosas e vinculativas para a UE e para os Estados-Membros."
 
Próximos passos
 
Os eurodeputados e a Presidência checa do Conselho da UE vão agora iniciar negociações
sobre os dossiers. Os Ministros da UE definiram a sua posição em junho.
 
Contexto
 
A Comissão  Europeia  adotou  o  pacote  'Fit  for  55',  a  14  de  julho  de  2021,  adaptando  a
legislação climática e energética existente para cumprir o novo objetivo da UE de uma redução
mínima de 55% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2030. Um elemento do pacote
é a revisão da Diretiva de Energias Renováveis, que ajudará a UE a cumprir a nova meta de
55% de gases com efeito de estufa. De acordo com a da Diretiva de Energias Renováveis
atualmente em vigor, a UE é obrigada a garantir que pelo menos 32% do seu consumo de
energia seja proveniente de fontes de energia renováveis até 2030.
 
O pacote  “Fit  for  55”  também inclui  a  reformulação da Diretiva  de Eficiência  Energética,
alinhando suas disposições à nova meta de 55% de GEE. A Diretiva de Eficiência Energética
define o nível de poupança de energia que a UE tem de fazer para cumprir a meta acordada de
32,5% de melhorias na eficiência energética até 2030.
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https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/28224/MARKUS_PIEPER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/101585/NIELS_FUGLSANG/home
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/27/fit-for-55-council-agrees-on-higher-targets-for-renewables-and-energy-efficiency/


Para saber mais
Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia
Texto aprovado (14.09.2022)

Video do debate (12.09.2022)

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

Procedure file - Diretiva das energias renováveis

Procedure file - Diretiva da eficiência energética

EP think tank briefing - Revision of the Renewable Energy Directive: Fit for 55 package

EP think tank briefing - Revising the Energy Efficiency Directive: Fit for 55 package
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http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/pt/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=9e5f67f4-7c02-9a3c-e564-a359334c7955&date=20220913
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=9e5f67f4-7c02-9a3c-e564-a359334c7955&date=20220913
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=9e5f67f4-7c02-9a3c-e564-a359334c7955&date=20220913
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=9e5f67f4-7c02-9a3c-e564-a359334c7955&date=20220913
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=9e5f67f4-7c02-9a3c-e564-a359334c7955&date=20220913
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=9e5f67f4-7c02-9a3c-e564-a359334c7955&date=20220913
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=9e5f67f4-7c02-9a3c-e564-a359334c7955&date=20220913
http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/itre/home/highlights
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http://www.europarl.europa.eu/committees/pt/itre/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0218(COD)&l=en
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https://twitter.com/EP_Industry

