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Eletrificação pode reduzir 
até 60% as emissões  
dos transportes, edifícios  
e indústria na Europa  
até 2050
O relatório 'Sector Couplin in Europe: Powering Decarbonization', elaborado 
pela BloombergNEF em colaboração com a Eaton, destaca os passos 
necessários para que os legisladores impulsionem e facilitem a eletrificação.
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"Portugal é pioneiro no que respeita ao 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica"

Júlia Seixas, professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa, em declarações a 'O Instalador, começa por analisar o problema das altera-
ções climáticas de duas perspetivas. "Primeiro, temos de ter em consideração o impacto 
que estamos já a vivenciar, em alguns casos de forma dramática, e o desequilíbrio do 
sistema climático que nos governa. Temos o caso dos megaincêndios na Austrália e 
cheias que aparecem em algumas zonas do planeta e que sensibilizam muito a agenda 
social", refere.

Para a docente universitária o problema reside nas "emissões de CO2, porque a razão 
destes impactos tem a ver com a desestabilização do sistema climático e a causa desta 
está nas emissões de gases com efeito de estufa com origem nas atividades humanas 
que tem aumentado sistematicamente desde a revolução industrial".

Júlia Seixas realça que houve três anos - 2014, 2015 e 2016 - "em que as emissões glo-
bais estabilizaram e o PIB mundial aumentou. As estimativas para 2019 mostram que 
as emissões globais de CO2 voltam a estabilizar em 2019, após dois anos de aumento, 
o que resultou principalmente de um acentuado declínio nas emissões do setor de 
energia nas economias avançadas, graças ao crescente papel das fontes renováveis 
(eólica e solar), à substituição do carvão para gás natural e à maior produção de ener-
gia nuclear".

A grande questão, recorda, é "como vamos dar a volta ao sistema de produção e de 
consumo mundial no sentido da transição para a neutralidade carbónica que, no 
fundo, não é mais do que alterar a forma como as economias funcionam". Júlia Seixas 
não tem dúvidas de que todo o processo "vai ser mais longo do que o desejável", tendo 
em conta que "há um status quo instalado - empresas, empregos, modos de funcio-
namento social - mas que é preciso vontade para mudar". Sustenta que "é importante 
também haver foco no consumidor", contudo, "os mercados não têm ainda instrumen-
tos de comunicação para efetuar a mudança de forma integrada".

A professora universitária lembra que Portugal tem um Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica e, em termos de visão e de apontar o caminhos, considera que o nosso país 
"é pioneiro nesta matéria": "podemos orgulhar-nos de ser um dos primeiros países a ter 
assumido publicamente um caminho rumo à neutralidade carbónica". O Roteiro, lem-
bra, elenca algumas ideias de como se pode atingir essa evolução. "Coisa diferente são 
os instrumentos e políticas concretas para que os caminhos sejam possíveis. Nalgumas 
áreas, têm-se feito esse esforço, mas há outras que não foram ainda dados sinais neces-
sários". Dá como exemplo pela positiva "a política energética, com destaque para os 
leilões de energia solar, uma medida que está alinhada com o Roteiro, bem como a lei 
do autoconsumo e das comunidades de energia".

Já do lado oposto, Júlia Seixas destaca o setor da alimentação, onde as coisas "não 
estão ainda no rumo desejado". "Não se ouve nada de muito concreto alinhado com 
uma alimentação de baixo carbono", frisa. Outra questão desalinhada com o Roteiro 
é o aeroporto do Montijo, afirma Júlia Seixas, lembrando que é uma política que "não 
está nada alinhada com a neutralidade carbónica pelo menos no contexto atual, já 
que não há ainda opções tecnológicas para fazer transporte aéreo sem ser com base 
nos derivados de combustíveis fósseis, que não são taxados. Incentivar o aumento do 
tráfego aéreo com base nestas opções tecnológicas é errado no contexto do Acordo 
de Paris". Conclui, dizendo, que, em alternativa, na sua opinião, Portugal devia estar 
comprometidocom a Rede Europeia de Grande Velocidade.

A eletrificação dos setores de 
transporte, edifícios e indús-
tria na Europa pode reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa até 
60% entre 2020 e 2050, de acordo com 
o relatório Sector Couplin in Europe: 
Powering Decarbonization publicado 
pela BloombergNEF (BNEF).

De acordo com este estudo, desen-
volvido em colaboração com a Eaton y 
Statkraft, nos próximos 30 anos ocorrerá 
uma revolução no uso da energia nestes 
três setores, que permitirá uma redu-
ção das emissões de CO2. A pesquisa 
também aponta o possível caminho 
para essa eletrificação, levando em con-
sideração a atual situação política em 
diferentes países europeus.

A eletrificação pode ser alcançada por 
uma combinação de mudanças dire-
tas e indiretas. Por um lado, as diretas 
implicariam a proliferação massiva de 
veículos elétricos no setor de transpor-
tes, bem como a difusão de sistemas de 
aquecimento elétrico, como bombas de 
calor em edifícios e em algumas partes 
da indústria.

Por outro lado, a mudança indireta diz 
respeito ao passo em direção ao conhe-
cido como “hidrogénio verde”, produzido 
por eletrólise usando energia renovável, 
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Fonte: BloombergNEF.
Nota: *A figura pressupõe que todas as caldeiras compatíveis nos prédios sejam movidas a gás verde ou hidrogénio.
Aceda ao relatório aqui: https://data.bloomberglp.com/professional/sites/24/BNEF-Sector-Coupling-Report-Feb-2020.pdf

como combustível para fornecer calor aos edifícios e ao maior número 
de processos industriais possível, tudo por uma questão de minimizar 
e erradicar o uso de combustíveis fósseis.

Para alcançar ambas as mudanças, é necessário que os legisladores 
tomem partido e desenvolvam ações e leis para isso. Os governos 
devem “integrar incentivos ou requisitos que os países devem cumprir 
para reduzir as emissões de calor nos edifícios, bem como apoiar pro-
jetos que demonstrem as vantagens da eletrificação, remover barreiras 
à produção do hidrogênio mencionado e impulsionar e fortalecer a 
expansão da rede para ser capaz de gerir um maior volume de energia, 
além de energias renováveis”, de acordo com declarações do BNEF. 
Além disso, deveriam considerar “como envolver os consumidores 
de energia e a sociedade civil no processo, uma vez que eles têm um 
papel crucial a desempenhar na viabilização da eletrificação destes 
novos setores”, acrescentam.

O relatório estima que o sistema elétrico possa precisar de 75% a mais 
de capacidade de geração até 2050, comparado ao que seria necessá-
rio sem eletrificação, com fábricas eólicas e solares de baixo custo que 
seriam geradoras da maior parte dessa necessidade de energia.

Também precisaria ser mais flexível devido aos diferentes padrões 
de consumo de energia de aquecimento e transporte. Ao mesmo 
tempo, setores recém-eletrificados podem alterar os seus padrões de 
consumo aproveitando essa flexibilidade, desde que políticas e tecno-
logias apropriadas sejam aplicadas.

Esse caminho para a eletrificação permitiria que a eletricidade (direta 
e indiretamente) representasse 60% da procura final de energia por 
esses setores, em comparação com os atuais 10%, e, assim, ajuda-
ria na descarbonização das três áreas. Esse percentual ainda estaria 
bem abaixo da redução total no uso de combustíveis fósseis devido 
a diferentes atividades difíceis de eliminar, como aviação, transporte 
marítimo, transporte rodoviário de longa distância e altos processos 

industriais de alta temperatura (cimento, aço), bem como os longos 
ciclos de substituição de alguns ativos.

Para reduzir ainda mais as emissões até que sejam completamente 
eliminadas, os governos teriam que legislar políticas mais ambiciosas 
que aceleram a eletrificação e trazem ao mercado outras tecnologias, 
como captura, uso e armazenamento de carbono (CCUS). Eles também 
teriam que abordar outras questões e setores, como agricultura e uso 
da terra.

Quando se trata de atingir o objetivo, será importante atender à pro-
cura de energia adicional com energia limpa, tanto quanto possível, 
para maximizar os benefícios climáticos da eletrificação. Nesse sen-
tido, para os responsáveis pelo estudo do BNEF, “será crucial que 
governos e legisladores adotem um projeto de mercado elétrico que 
permita aos desenvolvedores de projetos eólicos e solares, e aqueles 
que planeiam a integração de fábricas de armazenamento de baterias 
ou serviços de resposta à procura, antecipar o nível de ganhos que 
justifique o seu investimento ".

Nas palavras de José António Afonso, responsável do segmento de 
Edifícios Comerciais da Eaton Iberia, uma das empresas envolvidas no 
estudo, “este relatório demonstra a necessidade de grandes mudan-
ças nas políticas e no design de mercado que acelerarão a transição 
energética e parar o acumular de gases de efeito estufa na atmosfera. 
Embora a reforma essencial para a regulamentação da rede tenha 
começado a progredir em toda a Europa, ainda temos um longo cami-
nho a percorrer para replicar e implementar as melhores práticas e 
promover ainda mais a inovação”.

No roteiro marcado pelo relatório, que pressupõe que os desafios 
mencionados acima serão atendidos, as emissões totais de energia, 
transporte, edifícios e indústria caem 68% entre 2020 e 2050. Isso 
compara com uma redução de 60% se apenas forem considerados 
transportes, edifícios e indústria. •
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Figura 1: Redução das emissões 
de gases de efeito estufa durante 
2020-2050 com a eletrificação 
nos países europeus
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€6 milhões para projetos-
piloto de descarbonização 
e mitigação às  
alterações climáticas
Foi lançado o aviso do EEA Grants 2014-2021 para a implementação de projetos piloto 
de laboratórios vivos de descarbonização e mitigação às alterações climáticas.

A verba total disponível para este aviso é de 6.058.823 euros. Os projetos 
selecionados contribuirão para aumentar a resiliência às alterações cli-
máticas, através de medidas locais de adaptação e mitigação e soluções 

tecnológicas de baixo carbono em cidades.

São consideradas elegíveis as entidades privadas legalmente estabelecidas em 
Portugal.

Contudo, é obrigatório ter como entidade parceira uma autoridade local dos 
municípios com mais de 200 mil habitantes (Lisboa, Sintra, Vila Nova de Gaia, 
Porto, Cascais e Loures), responsáveis pela implementação de planos de mitiga-
ção das alterações climáticas.

Podem ainda ser parceiros qualquer entidade privada, comercial ou não comer-
cial e organizações não-governamentais, legalmente estabelecidas em Portugal 
ou nos países doadores (Noruega, Islândia e Liechtenstein). Cada entidade par-
ceira pode integrar várias candidaturas.

Os laboratórios vivos (living labs) são espaços de teste de soluções inovadoras, 
onde cidadãos, empresas, autoridades públicas e universidades locais colabo-
ram no desenvolvimento, prototipagem, validação e teste de novas tecnologias, 
serviços e respetivas aplicações.

Com uma taxa máxima de financiamento de cada projeto selecionado de 50%, o 
montante mínimo de financiamento por projeto é de 200 mil euros e o máximo 
de 1.000.000 de euros. A duração dos projetos pode ir até 36 meses.

O aviso completo encerra a 5 de maio de 2020 e pode ser consultado aqui: 
https://www.eeagrants.gov.pt/media/2771/aviso-4-laboratorios-vivos_progra-
ma-ambiente.pdf. •

Os projetos 
selecionados 
contribuirão 

para aumentar a 
resiliência às alterações 
climáticas, através 
de medidas locais de 
adaptação e mitigação 
e soluções tecnológicas 
de baixo carbono em 
cidades
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Nova plataforma 
pretende melhorar 

o desempenho 
energético dos 

edifícios

Um novo conceito para aumentar a flexibilidade do modelo de 
contratos de desempenho energético está a ser desenvolvido pelo 

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e 
Ciência (INESC TEC) e pela EDP CNET, juntamente com outros cinco 

parceiros internacionais. O projeto europeu AmBIENC vai apoiar 
proprietários e investidores de edifícios na promoção de conforto e 

poupança energética, com recurso a uma plataforma que promove a 
gestão ativa de consumos, com benefícios para o planeta.
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O conceito de Contratos de Desempenho Energético surgiu 
no século passado, com a crise petrolífera de 1970, como 
uma forma inovadora de promover uma redução do con-

sumo energético, através da devolução dos custos de instalação e 
de gestão de equipamentos.

Estes contratos envolvem, ainda hoje, uma Empresa de Serviços 
Energéticos (por exemplo, a EDP), que disponibiliza vários serviços, 
tais como financiamento e garantias de desempenho e poupança 
energética, e um gestor ou proprietário do edifício.

Apesar da crescente consciencialização em relação à implementa-
ção de medidas de eficiência energética, o mercado das Empresas 
de Serviços Energéticos tem, ainda, um longo caminho a percorrer 
para atingir todo o seu potencial. Em Portugal, a implementação 
de Contratos de Desempenho Energético ainda se encontra num 
estágio muito embrionário e conta com um número muito reduzido 
de Empresas de Serviços Energéticos.

O projeto europeu AmBIENCe – Active Managed Buildings with 
Energy Performance Contracting – conta com dois parceiros 
portugueses no desenvolvimento de novos modelos de negócio 
e um novo conceito de Contratos de Desempenho Energético, 
assente na flexibilidade e na gestão de consumos, com benefícios 
para proprietários e utilizadores de edifícios, bem como para os 
investidores.

Com base neste novo conceito, o consórcio vai desenvolver uma 
plataforma que permitirá calcular custos e poupanças associados à 
implementação destes Contratos de Desempenho Energético, for-
necendo aos utilizadores de edifícios uma total transparência em 
relação aos seus consumos e gastos energéticos. Estas soluções, 
além de fomentarem o investimento na modernização e inteligência 
dos seus edifícios (revestimento, sistemas energéticos, instalação 
de painéis fotovoltaicos e/ou de pontos de carregamento de veícu-

los elétricos, …) vão permitir-lhes ter um papel mais ativo e atuar de 
uma forma mais eficiente na redução dos consumos energéticos, 
sem que com isto prejudiquem o seu nível de conforto.

Nilufar Neyestani, investigadora e coordenadora do projeto no 
INESC TEC, acrescenta que estes novos modelos de negócio pre-
tendem reforçar o caráter “win-win” dos contratos de desempenho 
energético: “em Portugal, para além de existir um número muito 
reduzido de Empresas de Serviço Energético, existe uma grande 
lacuna nos incentivos para melhoria da performance energética 
dos edifícios. Por isso, o projeto AmBIENCe pretende atrair mais 
investimento, oferecendo aos investidores garantias de retorno 
através de uma melhor abordagem de medição e verificação dos 
consumos, assegurando dessa forma o cumprimento do contrato 
pelos utilizadores dos edifícios”.

A solução AmBIENCe, a ser testada em dois pilotos – em Portugal 
e na Bélgica – estende o conceito de Contratos de Desempenho 
Energético a diferentes tipos de edifícios: de serviços, comerciais, 
residenciais, sendo que estes últimos, não são contemplados nos 
modelos atuais.

Outra novidade destes novos modelos de desempenho, passa 
ainda pela integração de serviços energéticos enão energéticos, 
ligados ao conforto, à segurança e à saúde, por exemplo.

O projeto, com uma duração prevista de dois anos e meio, conta 
com um investimento global de 2 milhões de euros financiado pelo 
programa de investigação e desenvolvimento da União Europeia 
Horizonte 2020 sob o acordo número 847054.

O consórcio é formado por sete parceiros de quatro países diferen-
tes: VITO/ Energy Ville, BPIE e Energinvest (Bélgica); ENEA (Itália); 
IK4 (Espanha) e INESC TEC e EDP CNET (Portugal). Para mais infor-
mações sobre o projeto: http://ambience-project.eu/. •
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Alterações climáticas: 
o futuro é agora!
O passado mês de janeiro de 2020 foi o janeiro mais quente da Europa desde que há 
registos. Mais um recorde climático, que como muitos outros não é motivo de celebração, 
mas antes de preocupação. Os alertas sucedem-se, as evidências acumulam-se, e a ação 
climática tarda.

Catarina Grilo, diretora de Conservação e Políticas,
ANP em associação com a WWF

Todos perdemos com a falta de ação concreta e decisiva. 
Aliás, já estamos a viver num planeta mais quente do 
que aquele em que a nossa espécie evoluiu para se 

adaptar com grande sucesso - e isso sente-se na pele e na 
carteira. As tempestades ocorrem com maior frequência e com 
maior intensidade, gerando prejuízos pessoais e financeiros. 
As secas prolongadas põem em causa a atividade agrícola e 
a qualidade ambiental dos rios. Várias espécies e habitats não 
se adaptam a este, nada admirável mundo novo, e deixam de 
existir onde e como os conhecíamos.

O Acordo de Paris, estabelecido em 2015 no âmbito da 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas (CQNUAC), compromete os países a restringirem as 
suas emissões de gases com efeito de estufa (GEE) para que até 
2050 o aumento da temperatura média do planeta seja infe-
rior a 1,5 graus Celsius. Com este objetivo em mente, Portugal 
comprometeu-se a atingir a neutralidade carbónica (i.e., a 
emitir para a atmosfera tantos GEE como os que remove) até 

2050. Mas a 30 anos de distância desta data, muito está por 
fazer para transformar de forma substancial o nosso modelo de 
desenvolvimento e alinharmos as palavras com os atos.

A UNEP, Programa das Nações Unidas para o Ambiente, con-
cluiu em dezembro que, para o mundo atingir a neutralidade 
carbónica em 2050, a maior parte do esforço de redução de 
emissões de GEE terá de ocorrer nesta década – isto é, até 
2030. Concluiu também que a União Europeia terá que redu-
zir as suas emissões 7,6% ao ano até 2030, face aos níveis de 
1990. Ou seja, de 2021 até 2030 a UE terá de reduzir as suas 
emissões em 67% face a 1990. Mas Portugal comprometeu-se 
a reduzir apenas 20-30% até 2030 - menos de metade do que 
é necessário…!

Nem tudo é mau, claro. Portugal deu passos importantes na 
promoção da energia renovável nas últimas décadas. Os resul-
tados são visíveis: em 2019, as fontes de energia renovável 
contribuíram com 56% do total da geração de eletricidade. Em 

25/2/20   7:19
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No entanto, do lado do Ministério da Agricultura e da Política 
Agrícola Comum, falta este reconhecimento e ação concreta 
– leia-se, aplicação de fundos em linha com a redução de 
emissões. Finalmente, a indústria, já envolvida no comércio 
de emissões, terá de apostar em alternativas energéticas, que 
podem passar pelo hidrogénio verde, isto é, produzido a partir 
de fontes renováveis, mas cuja aplicação não é generalizável a 
outros sectores como os transportes.

A pressão pública para maior ambição dos países face às alte-
rações climáticas é cada vez maior. As 'Fridays for the Future' 
da jovem Greta Thunberg ganharam visibilidade e adesão sem 
precedentes em todo o mundo. Aos jovens que exigem um 
futuro viável em greves climáticas sucessivas, juntaram-se 
também os pais, que cresceram com um clima em mudança 
e a ver promessas já de si pouco ambiciosas a não serem 
cumpridas.

O futuro que temíamos há 20 anos, de alterações climáticas 
sem precedentes, está a acontecer agora. Mas é também 
agora que a mobilização para pressionar por mudanças mais 
significativas é maior. O futuro da humanidade como a conhe-
cemos depende disso. •

dezembro, a incorporação renovável foi de 77,2%. No entanto, 
estes valores também incluem a energia hídrica, que pode gerar 
mais emissões de GEE do que aquelas que poupa. Fruto da 
duplicação da produção de energia solar nos últimos 5 anos, é 
de esperar que a eletricidade solar venha a representar uma fatia 
cada vez maior do consumo energético em Portugal.

Noutros sectores da economia são necessários passos igual-
mente firmes, mas também bem mais rápidos e ambiciosos, 
para se atingir a neutralidade carbónica até 2050. Os trans-
portes, a agricultura, e a indústria precisam de transformações 
substanciais para reduzirem as emissões de GEE. Alguns 
modos de transporte rodoviário já estão em processo de ele-
trificação, reduzindo assim as emissões decorrentes da queima 
de combustíveis fósseis. No entanto, a aviação permanece 
como um calcanhar de Aquiles: é um sector em crescimento, 
onde não se avizinham desenvolvimentos tecnológicos signi-
ficativos para permitir a redução total de emissões de GEE. 
Outros modos de transporte menos poluentes, como a ferro-
via, precisam de ser incentivados para serem alternativa viável 
à aviação, pelo menos nos trajetos menos longos. A agricultura 
precisa de reduzir significativamente as emissões associadas à 
produção animal e ao uso de fertilizantes.

A pressão pública para 
maior ambição dos 
países face às alterações 

climáticas é cada vez maior. As 
'Fridays for the Future' da jovem 
Greta Thunberg ganharam 
visibilidade e adesão sem 
precedentes em todo o mundo

Catarina Grilo.
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