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A Matriz Energética do Porto vem dar um contributo essencial para a elaboração, já em
curso, da estratégia da Cidade para a sustentabilidade. Em linha com os padrões
definidores da cidade sustentável, conforme é ambição do Porto atingir, a redução da
capitação de CO2 implica a adopção de uma racionalidade dos usos da energia no
edificado e nos transportes que a Matriz veio fundamentar.

Neste qualificado serviço prestado ao Concelho, ao quantificar os fluxos energéticos
da Cidade e as emissões de CO2 a eles associados, a Matriz constitui também uma
ferramenta de trabalho profícua para os diversos agentes decisores no Concelho, uma
vez que identifica claramente as áreas de maior potencial de intervenção e onde se
obterão resultados de maior impacte, nomeadamente no que respeita à eficiência
energética.

Estou convicto de que, para além da sua finalidade técnica, este documento é uma
mais valia na informação sobre o ambiente da responsabilidade da Cidade, de que a
energia é parte intrínseca, contribuindo para a consciencialização dos Munícipes
relativamente à necessidade da utilização da energia à luz do respeito pelos valores
dos recursos naturais e, consequentemente, do desenvolvimento sustentável.

Por tudo isso, tenho o gosto de prestar esta informação aos Munícipes do Porto, abrindo
caminho para novas iniciativas de política que em breve serão tomadas para a melhoria
da qualidade de vida dos Cidadãos do Porto e a valorização da Cidade no contexto
emblemático das ‘cidades sustentáveis’.

Rui Rio

Presidente da Câmara Municipal do Porto
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A Agência de Energia do Porto, AdEPorto, tem como missão promover a inovação, o
exercício de boas práticas e de exemplos a seguir quanto ao uso da energia junto de
todos os agentes do mercado e dos Cidadãos em geral, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável através da utilização inteligente da energia e da sua
interface com o ambiente.

No quadro dessa missão, orientada pela ambição de fazer do Porto uma cidade pautada
pelos valores da sustentabilidade, a Agência de Energia do Porto elegeu como meta da
sua acção futura a redução da capitação do CO2 emitido para o valor simbólico de 3,5
ton/capita.ano.

Muito embora situada ainda num quadro de alguma incerteza relativa a alguma da informação,
esta Matriz, enquanto resultado da acção da AdEPorto, constitui um primeiro marco da
ambição dos responsáveis pela Agência e seus Associados, entre os quais a Câmara Municipal
do Porto, a quem se deve o apoio específico para a elaboração da Matriz.

A Cidade do Porto que deverá, em breve, no âmbito da União Europeia, subscrever um
acordo/compromisso com mais cerca de 100 outras cidades europeias com vista à
excelência na promoção da sustentabilidade, terá nesta Matriz um ‘ponto de aplicação’
da força que representa o seu empenho político, a adesão dos actores mais
representativos na cidade e o contributo profissional da Agência para aquele desiderato
no que respeita à energia na Cidade.

A AdEPorto, porém, não se substitui aos agentes políticos ou empresariais, seus
associados ou não, nem aos Cidadãos do Porto. A sua função é de abrir os caminhos
do desenvolvimento sustentável pelo tratamento racional da vertente energia, esta
mesma, valor económico e social mas, em termos últimos, afinal, apenas valor ambiental.

Eduardo de Oliveira Fernandes

Presidente do Conselho de Administração da AdEPorto
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Sumário Executivo

A Matriz Energética do Porto constitui um elemento essencial de diagnóstico do estado da energia
no Concelho do Porto. O conhecimento dos vectores energéticos 'importados' e usados pela
Cidade e da distribuição das energias envolvidas por naturezas e fluxos permite:

- definir a estratégia energética para a Cidade;
- enquadrar essa estratégia nos referenciais da sustentabilidade ambiental, desde logo referida

às emissões de CO2 mas, também, económica e social;
- identificar os indicadores e eleger metas operacionais para o planeamento das acções da

AdEPorto e de todos os actores que se identificam com a missão e os objectivos da Agência,
nomeadamente, a Câmara Municipal do Porto.

A Matriz é referenciada ao ano de 2004 por razões de disponibilidade da informação necessária.
Naturalmente que há aspectos de actividade, como seja a abertura das linhas B, C, D e E do Metro
do Porto, posterior àquela data, que afectam os usos energéticos nos transportes na cidade. Não
obstante, alguns desses efeitos ou são já conhecidos ou são estimáveis e, consequentemente,
acabam por ser objecto de referência na análise.

Independentemente de alguma hipótese de trabalho que se venha a revelar posteriormente
como menos ajustada, a viabilidade dos resultados afirma-se justificada. Em todo o caso, a
Matriz Energética passará a ser, no seu todo, uma estrutura de aferição do desempenho energético
da Cidade no futuro, passível de actualização e de refinamento no método da elaboração e nos
instrumentos utilizados.

O relatório aqui produzido ocupa-se sobretudo dos resultados em termos de energia e de emissões
de CO2, quer globais para a cidade, quer desagregados por vectores energéticos ou por sectores
de actividade utilizadores de energia para o ano de 2004.

Em favor de uma leitura mais clara do que está em causa é feita de início e de forma breve, a
identificação dos conceitos que são essenciais num exercício deste tipo e indispensáveis à boa
compreensão dos resultados.

Numa iniciativa que não é comum mas é coerente com a relação íntima da energia com o
ambiente, em particular no que respeita às emissões de CO2 e às alterações climáticas, os
resultados são referidos à energia primária (EP), muito embora se anotem também os valores
em energia final (EF).
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Em termos de sectores de actividade foram considerados três: edifícios, transportes e indústria
e outros, aqui referidos por ordem decrescente de uso de energia primária sendo que os edifícios
se repartem em residenciais e de serviços, os transportes em individual, colectivo, ferroviário e
rodoviário e de mercadorias e outros.

Os resultados globais mais significativos são, em termos dos vectores energéticos 'importados'
pela cidade expressos no seu equivalente em energia primária (ver secção 2.1):

- o, ainda, excessivo domínio da electricidade atingindo os 52%, que se destaca do valor
nacional (44%), e que sem dúvida é de atribuir ao efeito continuado do peso histórico que
a electricidade teve na cidade ao longo de meio século; e, em contrapartida,

- a baixa taxa de penetração do gás natural (5%).

Reportando estes valores, à população e à actividade económica, é possível elaborar um primeiro
grupo de indicadores de 'benchmarking' dos quais ressaltam:

- valores do uso de energia e de emissões per capita praticamente coincidentes com os
valores nacionais ou eventualmente inferiores quando se introduzir um factor de correcção
que tenha em conta não só o número de habitantes da cidade como também o efeito do
balanço dos fluxos 'in' e 'out' através da fronteira da cidade ao longo do dia.

Já em termos dos sectores de actividade utilizadores de energia destacam-se os edifícios, com
58% da energia primária afecta à Cidade, sendo que:

- os edifícios residenciais absorvem 26%; e
- os edifícios de serviços (institucionais, escritórios, comerciais, etc.) utilizam 32%.

De ressaltar, em coerência com o que se deixa acima, o elevado peso relativo da electricidade
no aprovisionamento energético dos edifícios do Porto que se traduz:

- para os edifícios residenciais, em 78%; e
- para os edifícios de serviços, em 79%.

Indo ao detalhe das utilizações da energia verifica-se, para os edifícios residenciais, um peso de:
- 71% para fins de calor, ou seja, 24% para água quente sanitária, 24% para preparação de

refeições e 23% para aquecimento ambiente;
– 14% para o frio doméstico;
- 10% para electricidade específica;
- 5% para iluminação artificial.
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Para os edifícios de serviços, o grande uso de energia é sob a forma de electricidade, incluindo,
iluminação artificial, equipamentos específicos e climatização.

Por sua vez, no que respeita aos transportes:
- 55% da energia é dispendida no transporte individual;
- 38%, no transporte de mercadorias e outros;
- 7%, no transporte colectivo, dos quais 6% rodoviário e 1% ferroviário.

A parcela relativa à indústria e outros representa apenas 9% do total, o que não é de estranhar
dada a pouca expressão da primeira na Cidade.

Com estes resultados é possível autonomizar uma conclusão em termos do impacte da energia
utilizada no ambiente global, isto é, em termos de emissões de CO2. Assim, sendo o vector
dominante a electricidade (52% contra 44% na média nacional em termos de energia primária)
a taxa de emissão de CO2 associada à energia está, ipso facto, particularmente agravada no Porto.

Na perspectiva da procura, a Matriz Energética é claramente dominada pelos edifícios, responsáveis
por cerca de 60% da energia primária e 55% do CO2. O peso dos transportes é cerca de metade
do dos edifícios. É oportuno recordar o facto de se ter adoptado como referência a energia
primária, uma vez que nas estatísticas mais difundidas - tipicamente em unidades de energia
final - o peso dos transportes anda “lado a lado” ou mesmo acima do dos edifícios. De salientar
que o efeito negativo do uso pelas estatísticas de energia final para os edifícios foi o de desvalorizar
ao longo do tempo a importância relativa desta fatia no computo geral dos 'consumos' energéticos.
O facto de a electricidade ser o vector com maior penetração neste sector e a problemática do
CO2 estar ligada aos combustíveis fósseis, nos quais tem origem mais de 60% da electricidade
em Portugal, justifica o interesse da 'conversão' de todos os usos finais de energia, em particular
da electricidade, na energia primária equivalente.

Dos resultados apurados ressaltam, assim, as recomendações para a intervenção na Cidade, as
quais se podem arrumar em três grupos, um relativo à oferta energética e dois pelo lado da
procura relativos aos sectores dos edifícios e dos transportes.

No que respeita à oferta energética, dado o tradicional domínio da electricidade no Porto, dever-
se-á, por princípio, dar toda a prioridade para os usos de calor à energia solar térmica e, por esta
ordem, ao gás natural. Mas, tendo em conta que a penetração da energia solar térmica irá
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requerer um tempo longo antes que produza resultados expressivos, a estratégia impõe que se
promova de forma voluntarista a substituição da electricidade pelo gás natural para os usos de
calor como medida de política com resultados a médio prazo relevantes na redução do CO2.

No que respeita à procura energética, a importância dada aos edifícios justifica-se pela sua
expressão dominante no uso da energia na cidade mas, também, pela oportunidade e diversidade
das intervenções com efeitos energéticos que são possíveis desde o seu projecto à sua utilização
passando pela construção. E, ainda, porque os efeitos destas intervenções se repercutirão sem
grandes alterações pelo tempo de vida dos edifícios. Assim, a estratégia deverá passar, desde
logo, por garantir que os projectos de novos edifícios e das grandes reabilitações possam significar
uma construção progressivamente mais sustentável; por adoptar todas as medidas de gestão
racional da procura energética do edificado à escala urbana, a nível do planeamento urbanístico
e das infra-estruturas, pela redução das necessidades de energia através de adequado isolamento
térmico, sombreamento ou protecção solar, inércia térmica, ventilação natural, etc., pela
prioridade às energias renováveis (iluminação natural, água quente solar, etc.), pela adopção de
medidas de eficiência energética e protecção ambiental utilizando equipamentos e processos
energeticamente eficientes (caldeiras de alta eficiência, 'chillers' com elevados COPs, lâmpadas
eficientes; etc.) e recorrendo à utilização, segundo os seus usos, de vectores energéticos com
menor intensidade carbónica, dando prioridade, por exemplo, ao gás natural, em detrimento da
electricidade e à agua quente solar, sempre.

No sector dos transportes identificam-se medidas de eficiência que passam incontornavelmente
pelo incentivo à transferência do transporte individual para o colectivo. No entanto, e para que
tal seja uma realidade, medidas articuladas de melhoria do transporte colectivo deverão ser
implementadas pela introdução de linhas de elevada frequência e boa qualidade de serviço em
eixos estratégicos que permitam a integração entre os diversos modos, pela implementação de
corredores e sistemas semafóricos que lhes dêem prioridade e ainda pela implementação de
plataformas de parqueamento associado à intermodalidade.
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1.1 Contexto e motivação

As cidades são, cada vez mais, chamadas a terem um protagonismo
de primeira linha na abordagem da problemática ambiental, não apenas
no que respeita aos aspectos do ambiente urbano mas no que as
cidades têm em relação com o ambiente do seu entorno regional e
com o próprio ambiente global. Neste contexto, a energia ocupa um
papel único e decisivo uma vez que a natureza e a quantidade de
energia utilizada por uma cidade tem impacto nas emissões de CO2 e,
consequentemente, no aquecimento global responsável pelas alterações
climáticas.

A Cidade e Concelho do Porto, por intermédio da sua Agência de Energia,
como primeiro passo para a definição de uma estratégia de
sustentabilidade, propôs-se proceder ao diagnóstico da situação
energética no âmbito do Concelho promovendo a elaboração da Matriz
Energética enquanto peça fundamental para esse diagnóstico através
da:

- quantificação dos fluxos energéticos por vector energético e por
sector consumidor;

- identificação dos indicadores de sustentabilidade associados à
energia e as emissões de CO2 a ela associadas, e das condições
e oportunidades para atingir valores relevantes para esses
indicadores.

Nas habituais condições de incerteza dos dados e de ausência de
instrumentos de validação foi possível, mesmo assim, testar a robustez
dos números principais, aqueles que, no fundo, determinarão a definição
da estratégia para a energia e enformarão as propostas de políticas.

Introdução
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1.2 Objectivos

O objectivo geral deste trabalho é a elaboração da Matriz Energética
do Porto, o que significa identificar os fluxos energéticos dominantes,
quer dos vectores energéticos disponibilizados ao mercado na Cidade
(electricidade, gás natural, gás de petróleo liquefeito, lenha e outros
combustíveis), quer dos usos dos sectores de actividade mais
representativos (edifícios residenciais e de serviços, transportes
colectivos e individuais de passageiros, de mercadorias, ferroviários
ou rodoviários) no 'volume de controlo' territorial correspondente ao
Concelho do Porto.

Os objectivos específicos são:
- a quantificação da energia por vector energético, i.e. por energia

final, e por sector de actividade;
- a conversão daqueles valores de energia final nos equivalentes

em energia primária para que, a partir destes, se possam identificar
as emissões de CO2 e, do mesmo passo, ter a medida do impacte
ambiental global da energia final;

- a quantificação das emissões de CO2, por habitante e por ano,
por vector energético e por sector;

- a interpretação dos resultados e a identificação dos desafios e
das oportunidades para uma estratégia para o uso eficiente e
ambientalmente relevante da energia;

- a identificação dos indicadores mais adequados à caracterização
da situação, à definição da estratégia e à sua monitorização;

- a proposição das bases de uma estratégia do Porto para a energia,
avaliando e validando alternativas de actuação prioritária e metas.

Matriz Energética do Porto





CONCEITOS



2.1 Energia primária, final e útil. Oferta e procura energéticas

Neste quadro, importa ter presentes os três conceitos de energia:
primária, final e útil (figura 1). A energia útil é aquela que é absolutamente
necessária para assegurar a função (por exemplo, o transporte, a
cozinha, a iluminação, etc.) enquanto a energia primária é o recurso
energético que se encontra disponível na natureza. A energia final é
o vector comercializável na cidade. No entanto, há energias primárias
que são finais (gás natural, lenha, etc.).

Entende-se por energia no âmbito deste relatório, aquela que é passível
de ser objecto de tratamento comercial, isto é, aquela que se fornece
ao consumidor, ou utilizador (energia final), sob a forma de electricidade
ou combustíveis (sólidos, líquidos ou gasosos). Não se tem em conta,
por exemplo, a energia solar captada nos, ainda, poucos metros
quadrados de painéis (térmicos ou fotovoltaicos) existentes na cidade
que fornecem calor ou electricidade para uso próprio ou condominial,
nem a iluminação natural que, quando bem utilizada em cada edifício,
dispensa usos significativos de electricidade para a iluminação artificial
de ambientes interiores, etc.

Aquela energia final, de que se ocupará a Matriz, flui no sistema urbano
feito da complexidade e multiplicidade dos seus utilizadores - a palavra
consumidor é inapropriada porque a energia não se consome mas
apenas se utiliza sendo que a sua qualidade, mas não a sua quantidade,
se degrada com esse uso - a saber, edifícios, transportes, actividades
produtivas ou lúdicas diversas.

Entretanto, há subsistemas urbanos de distribuição de energia por rede,
concretamente rede eléctrica e rede de gás natural, e há venda em
diversos locais de combustíveis líquidos, de botijas de gás e de lenha.
Essas diversas formas de energia, ou vectores energéticos, genericamente
designadas de energia final, isto é, aquela que é disponibilizada no
mercado, constituem, no seu conjunto, a oferta de energia na cidade.

Por sua vez, numa economia de mercado à oferta corresponde sempre uma
procura, sendo que esta é representada pela energia para a satisfação das

funções sociais mais diversas desde a mobilidade (transportes), ao conforto
e bem estar (edifícios) e à produção de bens e serviços (actividades).

A Matriz Energética compõe-se, então, da oferta de energia final que
entra no sistema urbano para satisfazer a procura expressa por energia
útil, isto é, a energia necessária para o exercício do conjunto de funções
vitais e sociais na cidade e sai, na mesma quantidade, sob a forma de
energia 'degradada'. Esta inclui, naturalmente, ao nível da distribuição
e da utilização, a energia de perdas cuja importância se mede pelo
valor complementar para 100% da eficiência dos equipamentos (por
exemplo, frigoríficos, lâmpadas, etc.) ou dos sistemas (por exemplo,
sistema de aquecimento, sistema de transportes, etc.). Ou seja, quanto
maior a eficiência dos equipamentos ou dos sistemas de utilização de
energia, menores serão as perdas.

A energia 'degradada' representa muitas vezes poluição local (caso
dos gases de escape dos motores automóveis) ou é causa de novas
necessidades de energia útil (por exemplo, a necessidade de
arrefecimento ambiente interior estimulado pelo calor libertado por
lâmpadas ineficientes) mas, acaba sempre por se traduzir, finalmente,
em radiação infravermelha de elevado comprimento de onda que é
devolvida em cada instante à estratosfera.

A energia final provém de diversas formas de energia primária,
entretanto convertidas (em electricidade, combustíveis líquidos diversos,
ou fluidos aquecedores ou arrefecedores distribuídos em rede), ou não
(gás natural, lenha directa ou sob a forma de 'pellets', etc.).

A eficiência energética em toda a fileira que vai desde a energia primária à
utilização tem em conta as perdas nos processos de conversão na central
(para electricidade) e na refinaria (para os combustíveis), as perdas nas
redes de transporte e distribuição e, a eficiência dos equipamentos na
utilização. Há, assim, uma parte da eficiência que é obrigação dos
fornecedores dos serviços energéticos em rede e, outra, que recai sobre a
responsabilidade dos utilizadores a quem incumbe por acréscimo, a parte,
porventura, mais nobre da gestão energética, ainda não referida e que é a
gestão racional da própria procura de energia.
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2.2 Energias e CO2

Como se viu no ponto anterior, entre a energia primária e a energia
final há toda uma cadeia de conversões e transportes, mais ou menos
longa e com maiores ou menores impactes ambientais. É assim que,
sabendo-se que o 'mix' energético nacional em 2004 foi de 87% de
energia primária de origem fóssil e de 13% de origem renovável1, se
torna possível avaliar o impacte em CO2 de toda aquela energia primária
que se converteu na energia final colocada no mercado.

Tendo em atenção que o conhecimento da Matriz Energética do
Concelho do Porto é uma ferramenta para a definição da estratégia de

intervenção para a racionalização dos usos energéticos, importa reflectir
sobre a perspectiva segundo a qual estes usos devem ser encarados.
Identificam-se duas possibilidades, a saber:

- a perspectiva local, em que se estabelece como fronteira o
Concelho, sendo que deste ponto de vista o Watt-hora (Wh) de
electricidade tem o mesmo peso ambiental do que o equivalente
Watt-hora (Wh) de qualquer outra forma de energia final.
Tecnicamente, trata-se de elaborar a estrutura dos usos
energéticos em unidades de energia final, como é prática corrente,
sem contabilizar o impacto das energias primárias que a
originaram;

Figura 1 - Matriz Energética do Porto (segundo aproximação ao diagrama de Sankey)

1 Fonte: Direcção Geral da Energia e Geologia
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- a perspectiva global, em que se alarga a fronteira até à entrada
da energia primária (carvão, petróleo, gás natural, sol, vento,
etc.) nas infra-estruturas de produção dos vários vectores
energéticos (electricidade, gasolina, gasóleo, etc.) no contexto
do nosso país.

Este facto é particularmente relevante no caso da energia eléctrica,
maioritariamente produzida através da queima de combustíveis fósseis
com rendimentos muito baixos (dependentes da tecnologia e do tipo
de combustível utilizado mas tipicamente inferiores a 50%). Assim,
e atendendo ao 'mix' energético de produção de energia eléctrica
nacional (conquanto variável de ano para ano, cerca de 25% de origem
renovável e o resto de origem fóssil), cada unidade de electricidade
utilizada como energia final implica a utilização de cerca de 2,5 unidades
de energia primária fóssil equivalente a montante. No caso dos
combustíveis fósseis também existe esta diferença entre a energia
contida nos vectores disponibilizados e a energia primária (petróleo)
utilizada na sua produção, já que houve a refinação mas, tal impacte
é menos relevante e, por isso, não é aqui tido em conta por razões
práticas. Por esta razão, optou-se por exprimir a electricidade, que é
uma forma de energia final, em valores da energia primária
correspondente, isto é, do recurso energético que lhe deu origem, e

considerar que nos combustíveis o conteúdo energético dos vectores
é semelhante ao utilizado na sua produção. Tecnicamente, isto significa
representar a estrutura de todos os usos energéticos expressa em
unidades de energia primária.

Entende-se, então, que se deva usar a energia primária porque assim,
tem-se em consideração o impacto das transformações energéticas
até se chegar à energia eléctrica final, tanto em termos de eficiência
energética como em termos de emissões de CO2.

Importa ainda fazer uma referência a uma opção porventura menos
consensual de um ponto de vista estritamente técnico mas certamente
capaz de facilitar a interpretação deste documento por leitores menos
familiarizados com a problemática da energia: a opção pela utilização
do “Watt-hora” (Wh) como unidade de energia primária em detrimento
da tradicional “tonelada equivalente de petróleo” (tep). Importa deixar
claro que esta opção, embora pouco habitual, em nada prejudica o
rigor das análises já que entre o Wh e o tep existe uma relação de
grandeza absolutamente inequívoca e existente em tabelas2.

2 1 tep = 11.628 kWh (note-se que quando está em causa a electricidade, o coeficiente de conversão do kWheléctrico

para a tep de energia primária terá de ter em conta a necessidade de introduzir um factor majorativo
correspondente ao mix de energia primária necessária para a produção do referido kWheléctrico.)
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3.1 Resultados Globais

O uso total de energia no Concelho do Porto ascende a cerca de 5.700
GWh. Atendendo ao número de habitantes desta região (cerca de
238.950), o valor anual de energia primária utilizada per capita
(habitante) é de cerca de 24 MWh/ano sendo que, para Portugal e para
o mesmo ano, o valor é de 26 MWh/ano.

Verifica-se, assim, que o Concelho do Porto consome menos energia
para o seu funcionamento que a média do território nacional isto,
porventura, como reflexo da reduzida expressão do sector industrial.

3.1.1 Oferta Energética

Nas figuras 2 e 3 apresenta-se a desagregação pelos diversos vectores
energéticos da oferta de energia, expressa em energia primária e final
(electricidade). Na figura 4 representa-se a desagregação das emissões
de CO2 associadas àquelas formas de energia. A referência à electricidade
nestas figuras, quando em energia primária (EP ou EP eq), é sempre
relativa à energia primária que foi necessária para produzir a
electricidade expressa em termos de energia final.

Resultados

Porto: 5.661 GWh de energia primária

Gasóleo
(26% EF)

Gasolinas
(18% EF)

Gás Natural
(8% EF)

Outros
(17% EF)

Electricidade
(33% EF)

18%

52%

13%

12%

5%

Energia primária __%

Energia final (--% EF)

Figura 3 - Oferta: Repartição da energia primária (EP) e final (EF) pelos diferentes vectores energéticos

(valores relativos)

Porto: 1.304.300 ton CO2

Outros

Gasolinas

Electricidade

Gás Natural

Gasóleo

Figura 4 - Oferta: Desagregação das emissões de CO2 associadas a cada vector da oferta energética

10%

5%

14%

50%

21%

Figura 2 - Oferta: Desagregação por vectores energéticos expressa em termos de valores absolutos de

energia primária e final (electricidade)3

Energia primária (GWh)

Abril

Maio

Junho

Julho

4

114

Outros

Butano+Propano

137Lenha

Maio

188Gasóleo colorido

204Fuel-óleo

Maio

309Gás Natural

724Gasolinas

1.037Gasóleo

1.328Electricidade EF

2.945Electricid. (EP eq.)
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3 Assumindo que as gasolinas e o gasóleo são convertidas sem perdas (vide 2.2)
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A energia eléctrica representa a maior percentagem da energia
primária total usada na Cidade representando 52% dessa energia
primária e 50% das emissões de CO2. É interessante notar que, ao
nível nacional, o peso da electricidade é bastante menor, repre-
sentando 44% da energia primária. Uma das explicações para esta
situação prende-se com a situação de privilégio de que o Porto gozou
em relação ao tarifário eléctrico durante cerca de meio século como
contrapartida de uma exclusividade eléctrica em correspondência
estratégica aos investimentos na hidroelectricidade nas bacias
hidrográficas nortenhas.

As gasolinas e o gasóleo rodoviário representam, no seu conjunto,
cerca de 30% da energia primária utilizada no Concelho (18% para o
gasóleo, 13% para as gasolinas). De notar que estas duas formas de
energia representam uma quantidade de energia primária que, apesar
de significativa, é inferior à necessária para a produção da electricidade
utilizada no Concelho.

A restante energia primária reparte-se entre o gás natural (5%), o
fuel-óleo (4%), o gasóleo colorido (3%), a lenha (2%) e o gás de
petróleo liquefeito (2%).

3.1.2 Procura energética

Nas figuras 5 e 6 apresenta-se a desagregação das utilizações da
energia no Concelho do Porto pelos principais sectores de actividade,
expressas em termos da energia primária correspondente.

Maio

169

Energia primária (GWh)

Outros

352Indústria

1.849Transportes

3.291Edifícios

Figura 5 - Desagregação da energia primária pelos principais sectores de actividade (valores absolutos)

28



Matriz Energética do Porto

Porto: 5.661 GWh de energia primária

Figura 6 - Procura: Repartição da energia primária pelos principais sectores de actividade (valores relativos)

Indústria + Outros
(8% EF)

Edifícios
(47% EF)

Transportes
(45% EF)

9%

33%

58%

Energia primária __%

Energia final (--% EF)

Residencial
(21% EF)

Serviços
(26% EF)

26%

32%

Verifica-se uma forte predominância dos edifícios no total de energia
primária utilizada no Concelho (cerca de 60% da energia primária
e de 55% do CO2 emitido). O peso dos transportes é cerca de metade
do dos edifícios. Recorda-se que esta repartição se dá porque se
comparam as utilizações energéticas referidas à energia primária.
Se a comparação fosse em termos de energia final o seu uso nos
edifícios destacar-se-ia do dos transportes, mas não com aquela
expressão.
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Em termos de energia primária os usos nos edifícios sobressaem devido
à grande utilização de energia eléctrica, que representa 87%4 da
utilização deste vector no Concelho. É no entanto oportuno recordar
que este resultado não pode ser directamente comparado com as
estatísticas mais habituais a este nível já que, de uma forma geral,
estas são representadas em unidades de energia final. A título de
exemplo, refira-se a desagregação publicada no âmbito do Programa
P3E5, que aponta para a seguinte desagregação dos usos de energia
final no país referida a 2002: transportes 38%; indústria 32%; edifícios
(residencial e serviços) 22%; e, outras utilizações 8%.

As utilizações de energia primária nos edifícios distribuem-se de forma
quase homogénea pelo sector dos serviços (que representa 32% do
total da energia primária do Concelho) e pelo sector residencial (que
representa 26% do total da energia primária do Concelho). De notar
que qualquer uma destas tipologias justifica por si só um valor de
energia primária cuja ordem de grandeza é semelhante ao associado
aos transportes no seu todo.

Porto: 1.304.300 ton CO2

Figura 7 - Procura: Desagregação das emissões de CO2 associadas a cada sector de actividade

Indústria + Outros

Edifícios

Transportes

Residencial

Serviços

Reportando os valores acima à população e à actividade económica,
é possível elaborar um primeiro quadro de indicadores de
'benchmarking' (tabela 1) face ao todo nacional dos quais ressaltam:

– valores do uso de energia primária e de emissões per capita
praticamente coincidentes com os valores nacionais ou,
eventualmente, inferiores quando se introduzir um factor de
correcção que tenha em conta não só o número de habitantes
da cidade como também o efeito do balanço dos fluxos de 'in' e
'out' através da fronteira da cidade, no período de trabalho;

– valores do uso de energia eléctrica per capita no Porto cerca de
30% superiores aos verificados no resto do país que serão de
atribuir ao efeito continuado do peso histórico que a electricidade
teve na cidade ao longo de meio século.

9%

36%

55%

23%

32%

30

4 Vide Anexo I - Matriz Energética do Concelho do Porto
5 Direcção Geral de Energia, Ministério da Economia, “Eficiência Energética nos Edifícios”, Fevereiro de 2002



Numa iniciativa que não será comum mas é coerente com o facto de
o Concelho do Porto receber todos os dias uma quantidade significativa
de pessoas que aí desenvolvem as suas actividades profissionais,
comerciais, etc., regressando a casa, na sua esmagadora maioria, no
final do dia, e de uma parte dos seus habitantes sair por esses mesmos
motivos, optou-se por considerar um indicador demográfico designado
de “habitante equivalente”, que traduz o tempo de utilização do
Concelho pelos seus vários utentes (ex.: a 1 residente que trabalhe no
Concelho corresponde 1 “habitante equivalente”, a 1 não residente que
passe 12 horas por dia no Concelho corresponde 0,5 “habitante
equivalente” e a 1 residente que passe 8 horas por dia fora do Concelho
corresponde 0,66 “habitante equivalente”).

Desta forma é interessante a quantificação deste fenómeno nos usos
energéticos e na sua capitação de CO2 cujos valores se apresentam na
tabela 2.

Matriz Energética do Porto

Energia

Indicadores de “benchmarking”
demográficos e económicos

5.786

13.700

238.954

114

13.000

10.529.255

Portugal

Densidade populacional [hab/km2]

PIB per capita6 [€/hab]

Número de habitantes

Total de energia primária per capita

[MWh/habitante] | [ton CO2/habitante]

Electricidade (energia final) per capita

[MWh EF/habitante] | [ton CO2/habitante]

Total de energia primária por unidade de PIB

[kWh/€] | [ton CO2/M€]

Electricidade (energia final) por unidade de PIB

[kWh EF/€] | [ton CO2/M€]

Porto

Emissões EmissõesEnergia

24

5,6

1,7

0,4

5,5

2,7

400

199

26

4,3

2,0

0,3

5,4

2,1

415

163

Tabela 1 - Parâmetros de “benchmarking” anual global para o Concelho do Porto

Energia Emissões

24

19

5,5

4,5

Tabela 2 - Indicadores de “benchmarking” para o Concelho do Porto expressos por habitante (per capita)

e por habitante equivalente.

Total de energia primária per capita

[MWh/habitante] | [ton CO2/habitante]

Total de energia primária por habitante

equivalente

[MWh/habitante eq.] | [ton CO2/habitante eq.]

Indicadores de “benchmarking”
energético e de emissões de CO2

Indicadores de “benchmarking”
energéticos e de emissões de CO2
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6 PIB per capita do “Grande Porto” (Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo,
Vila do Conde e Vila Nova de Gaia). Não foi possível encontrar informação relativa ao PIB do Concelho do
Porto e como tal, assumiu-se que o PIB per capita do Concelho é idêntico ao do “Grande Porto”.



3.2 Resultados sectoriais8

3.2.1 Edifícios

A energia primária associada aos edifícios, que representa 60% da
energia primária do Concelho do Porto, foi desagregada entre edifícios
residenciais e de serviços. O resultado dessa desagregação apresenta-
se nas secções seguintes.

3.2.1.1 Edifícios residenciais

Tal como já foi referido os edifícios residenciais representam cerca de
25% da energia primária e das emissões de CO2 do Concelho. A estrutura
de utilizações energéticas e de emissões desta tipologia apresenta-
se, com o detalhe possível, nas figuras 8 e 9 em termos de oferta e
nas figuras 10 a 12 em termos de procura.

Residencial: 1.473 GWh de energia primária (45% do total dos Edifícios)

Gás Natural
(12% EF)

Electricidade
(61% EF)

Energia primária __%

Energia final (--% EF)

Figura 8 - Oferta: Desagregação por vector energético da oferta de energia no subsector residencial no

Concelho do Porto

78%

7%

9%

6%
GPL

(10% EF)

Lenhas
(17% EF)

A utilização de uma tal correcção corresponderia a um aumento da
população da cidade de um factor de 1,2, o que equivaleria a baixar os
indicadores de capitação de energia e de emissões de CO2 per capita.ano
de um factor de 0,8. Esta é, porém, uma matéria que carece de
consenso para que este ajuste possa ser universalmente aceite.

Contudo, convém salientar que quer na perspectiva de “habitante”
quer na de “habitante equivalente”7 o Concelho do Porto utiliza menos
energia para o seu funcionamento que a média do território nacional.

Tipo População

Trabalhadores - no Concelho

Estudantes - no Concelho

Outras situações (saúde, lazer...)

Empregados + desempregados

Trabalhadores fora do Concelho

Estudantes - no Concelho

Estudantes - fora do Concelho

Outras situações (doméstica,

reformada, aposentada,

incapacitada, …)

Não residentes

Residentes

9

7

3

24

15

24

17

24

Parâmetros para o cálculo do número equivalente de habitantes

do Concelho do Porto

n.º horasquantidade

120.630

42.140

62.559

89.522

25.395

34.612

9.379

80.045

32
7 O cálculo do número de habitantes equivalente teve por base os Censos 2001 (INE) e o Inquérito à Mobilidade
2000 (GEP/CMP) e uma estimativa do número de horas que cada grupo da população utilizaria o Concelho.
Esta imputação permitiu chegar a um número de habitantes equivalente de 292.043, ou seja, cerca de 20%
mais do que o número de habitantes.

Esta perspectiva tem por objectivo enfatizar que para efeitos de comparação com os indicadores per capita
nacionais, onde não há fluxos migratórios diários significativos, esta energia de que se trata na matriz não
deveria apenas ser imputada aos residentes do Concelho do Porto

8 Para informações mais detalhadas aconselha-se a consulta das matrizes em anexo (Anexos 1 e 2).
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Residencial: 293.965 ton CO2 (42% do total dos Edifícios)

Gás Natural

Electricidade

Figura 9 - Oferta: Desagregação das emissões de CO2 no subsector residencial associadas a cada vector

da oferta energética

GPL

86%

7%

7%

Na perspectiva da oferta:
- a matriz energética dos edifícios residenciais é claramente

dominada pela electricidade (cerca de 80% da energia primária
e de 85% das emissões de CO2). É interessante notar que, a nível
nacional, o peso deste vector no sector residencial é francamente
menor representando apenas cerca de 60%. Este facto indicia
o facto já referido de que a taxa de penetração dos equipamentos
eléctricos em utilizações passíveis de concorrência por outros
vectores, de origem fóssil ou renovável, é maior no Porto face à
média nacional. A causa provável para esta situação, como já foi
referido atrás, prende-se com a situação de 'privilégio' de que o
Porto gozou em relação à electricidade;

- ainda referente à utilização de energia primária nos edifícios
residenciais, a seguir à electricidade surgem, com pesos muito
idênticos, a lenha (9%), o gás natural (7%) e o GPL9 (6%). Note-
se, no entanto, que os dados relativos à lenha assentam em

33

9 GPL - Gás de Petróleo Liquefeito (butano e propano)



hipóteses10 muito difíceis de confirmar, apresentando margens
de erro que não se verificam para os outros vectores. Refira-se
também que se considerou que toda a lenha utilizada no Porto
é queimada em lareiras e recuperadores de calor, tendo como
objectivo o aquecimento ambiente. Nestas circunstâncias e,
atendendo ao baixo rendimento deste tipo de equipamentos, o
efeito útil (conforto térmico) da lenha é 4 vezes menor do que o
do gás natural. Finalmente, recorde-se que se considera que o
balanço de CO2 associado à queima de lenha é nulo11 pelo que,
numa perspectiva de emissões a lenha desaparece e os restantes
vectores ganham relevo.

As Figuras 10 a 12 ilustram os usos de energia e respectivas emissões
de CO2 no subsector residencial em termos de procura.

Energia primária [GWh]

75Iluminação

83Arca congeladora

113Frigor. / Combinado

136Outros

325Aquec. ambiente

349AQS

352Prep. refeições

Figura 10 - Procura: Desagregação da energia primária pelas diferentes utilizações do subsector residencial

(valores absolutos)
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10 O único dado oficial (fonte: DGEG) disponível a este nível é o consumo total nacional de lenha no sector
residencial. Assumiu-se que o consumo de lenha de um habitante do Porto é 25% do de um habitante rural
e considerou-se a distribuição da população entre rural e urbana indicada pelo UNFPA (United Nations
Population Fund) (“State of world population”, 2007)
11 Considera-se que o CO2 libertado na queima é reabsorvido pela massa florestal (recorde-se que a massa
florestal em Portugal e na Europa de uma forma geral está a crescer. Em Portugal este crescimento foi de
1,7% no período de 1990 - 2000 (Banco Mundial, “The Little Green Data Book”, 2003). Portanto, as únicas
emissões a contabilizar são as associadas ao processamento da lenha



Na perspectiva da procura, 71% da energia primária dos edifícios
residenciais (figuras 10 e 11) são justificados por três utilizações
relacionadas com a produção de calor: o aquecimento de água, a
preparação de refeições e o aquecimento ambiente. No entanto, e tal
como já foi referido, o aquecimento ambiente é parcialmente suprido
pela queima de lenha12. Atendendo a que os impactes ambientais e
económicos associados à utilização desta forma de energia são,
porventura, menores do que os das restantes13, considera-se que a
análise no subsector residencial em termos de emissões de CO2 se
adequa melhor aos objectivos da matriz se for referida às utilizações
da energia (energia útil) do que aos vectores (energia final).

Assim, em termos de emissões (figura 12), a procura é dominada pelo
aquecimento de água sanitária – AQS (26%) e pela preparação de
refeições (22%), aos quais se seguem o frio doméstico (18%) e o
aquecimento ambiente (15%).

Apresenta-se na tabela 3 um quadro de resultados relativos a
indicadores de sustentabilidade que proporcionam algum
“benchmarking” face ao todo nacional relativamente ao subsector
dos edifícios residenciais.

Residencial: 293.965 ton CO2 (23% do CO2 do Porto)

Prep. refeições

Aquecimento
ambiente

Figura 12 - Procura: Desagregação das emissões de CO2 associadas às utilizações do subsector residencial

AQS

Frio doméstico

Iluminação
Outros

18%

12% 7%

22%

15%

26%

Matriz Energética do Porto

Energia primária __%

Energia final (--% EF)

Residencial: 1.473 GWh (26% da EP do Porto)

5%
10%

14%

24%

23%
24%

Outros
(7% EF)

Iluminação
(4% EF)

Prep. refeições
(27% EF)

AQS
(23% EF)Aquecimento ambiente

(28% EF)

Frio doméstico
(11% EF)

Figura 11 - Procura: Repartição de energia do subsector residencial pelas diversas utilizações
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12 A lenha representa 42% da energia primária utilizada para aquecimento ambiente, embora só contribua
para cerca de 20% do suprimento desta necessidade (devido ao baixo rendimento dos factores de conversão)
13 Recorde-se que o balanço de CO2 associado à queima de lenha é nulo e que a lenha é um combustível
endógeno. Mas também é importante reconhecer os impactos locais associados à queima de lenha (ex.:
emissões de partículas) em ambiente urbano, e no ambiente interior (emissões de CO)
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Verifica-se que a utilização de energia primária per capita no subsector
dos edifícios residenciais é cerca de 20% superior à média nacional,
ainda consequência da situação histórica da electricidade no Porto.
Com efeito, nas utilizações em que não existe qualquer alternativa
à electricidade (iluminação e frio doméstico) os usos per capita no
Porto e médios nacionais são semelhantes. Portanto, tudo indica que
há aqui uma distorção em favor dos equipamentos eléctricos
produtores de calor (cozinha, águas quentes sanitárias) em prejuízo

de uma maior penetração imediata de equipamentos a gás e, a prazo,
também dos painéis solares térmicos. No restante, o comportamento
energético doméstico do habitante do Porto é semelhante ao do
médio nacional.

3.2.1.2 Edifícios de serviços

Como já foi referido os edifícios de serviços representam 32% da
energia primária e das emissões de CO2 do Concelho. A estrutura de
usos e de emissões de CO2 desta tipologia apresenta-se, nas figuras
13 e 14 em termos de oferta e nas figuras 15 a 17 em termos de procura.

Matriz Energética do Porto

Energia

Indicadores de “benchmarking”
demográficos e económicos

5.786

13.700

114

13.000

Portugal

Densidade populacional [hab/km2]

PIB per capita14 [€/hab]

Total de energia primária no residencial per capita

[MWh/habitante] | [ton CO2/habitante]

Electricidade no residencial (energia final) per

capita [MWh EF/habitante] | [ton CO2/habitante]

- Total

- Frio doméstico

- Iluminação

- Usos domésticos (calor)

- Preparação de refeições

- Águas quentes sanitárias

- Aquecimento ambiente

- Outros

Porto

Emissões EmissõesEnergia

6,2

2,1

0,37

0,14

0,44

0,57

0,32

0,26

1,2

1,05

0,19

0,07

0,22

0,28

0,16

0,13

5,3

1,2

0,38

0,14

-

-

-

-

0,8

0,59

0,19

0,07

-

-

-

-

Tabela 3 - Parâmetros de “benchmarking” anual referido ao subsector dos edifícios residenciais

Indicadores de “benchmarking”
energéticos e de emissões de CO2
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14 PIB per capita do Grande Porto (Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo,
Vila do Conde e Vila Nova de Gaia). Não foi possível encontrar informação relativa ao PIB do Concelho do
Porto



Na perspectiva de oferta, a matriz energética dos edifícios de serviços
é claramente dominada pela electricidade (cerca de 80% da energia
primária e das emissões de CO2). Este peso é semelhante ao que ocorre
a nível nacional pelo que neste sector não são visíveis os sinais da
distorção verificada no sector residencial.

Serviços: 1.817 GWh de energia primária  (55% do total dos Edifícios)

GPL
(1% EF)

Gasóleo colorido
(14% EF)

Electricidade
(63% EF)

Energia primária __%

Energia final (--% EF)

Figura 13 - Oferta: Desagregação da oferta de energia nos edifícios de serviços no Concelho do Porto por

vector energético

79%

5%

8%

7%

Gás Natural
(10% EF)

Fuel-óleo
(12% EF)

1%

Serviços: 413.980 ton CO2  (32% do Total do Porto)

GPL

Gasóleo colorido

Electricidade

Figura 14 - Oferta: Desagregação das emissões de CO2 nos edifícios de serviços associadas a cada vector

da oferta energética

Gás Natural

Fuel-óleo76%

5%

9%

9%

1%

Energia primária [GWh]

Abril

Maio

Junho

109

122

Saúde

Adm. Pública

143Educação

Maio

206Turismo

275Banca e Seguros

396Comércio

567Outros

Figura 15 - Procura: Desagregação da energia primária associada ao subsector dos edifícios de serviços

(valores absolutos)

38



A desagregação da procura só é possível quando organizada por
tipologias. Assim, em termos de uso de energia primária, pode-se
destacar o peso do comércio (21%), da banca e seguros (15%) e do
turismo (11%). Todas as restantes tipologias têm pesos inferiores a
10%. No entanto, reconhece-se uma clara falta de informação a este
nível uma vez que a desagregação é dominada pelos “outros”.

A perspectiva das utilizações não é possível neste quadro de referência
dada a diferença de características entre as diversas tipologias. No
entanto, é expectável:

- que a utilização da energia no subsector dos edifícios de
serviços seja dominada pela electricidade para a iluminação
artificial, para os equipamentos específicos (informáticos,
equipamentos de restauração, etc.) e para os equipamentos
de tratamento ambiental (motores eléctricos de bombas,
ventiladores e compressores de equipamentos de geração de
energia térmica);

- e que, consequentemente, haja neste subsector um enorme
potencial de eficiência energética, quer através da substituição
de equipamentos existentes (lâmpadas, motores, ventiladores,
etc.) por outros mais eficientes, quer através da optimização da
sua gestão. A concretização deste potencial passa pela realização
de auditorias energéticas, que devem ser feitas com critério e
seguindo uma matriz de procedimentos comum.

Finalmente refira-se que é difícil, ao contrário do que aconteceu para
o subsector dos edifícios residenciais, encontrar indicadores de
desempenho energético adequados para este subsector, uma vez que
não é possível encontrar informação relativa a áreas úteis, número de
funcionários, riqueza gerada, etc.

3.2.2 Transportes

Apresenta-se nas figuras 18 e 19 a desagregação da energia primária
e das emissões de CO2 associadas ao sector dos transportes no Concelho
do Porto por vector energético.
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Serviços: 1.817 GWh de energia primária (32% da EP do Porto)

Outros
(40% EF)

Turismo
(10% EF)

Energia primária __%

Energia final (--% EF)

Figura 16 - Procura: Desagregação da energia primária no subsector dos edifícios de serviços associada

às diferentes tipologias (valores relativos)

11%

8% 31%

6%

Adm. Pública
(6% EF)

7%

22%15%

Saúde
(6% EF)

Banca e seguros
(14% EF)

Educação
(7% EF)

Comércio
(17% EF)

Serviços: 413.981 ton CO2 (32% do CO2 do Porto)

Outros

Turismo

Figura 17 - Procura: Desagregação das emissões de CO2 associadas às diferentes tipologias do subsector

dos edifícios de serviços

11%

8% 33%

6%

Adm. Pública

6%

21%
15%

Saúde

Banca e seguros

Educação

Comércio
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Na perspectiva da oferta, a matriz energética do sector dos transportes
é dominada pelo gasóleo (57% da energia e 58% das emissões) seguida
pelas gasolinas (39% da energia e 38% das emissões). O peso individual
dos restantes vectores (gás natural, GPL e electricidade) não é
significativo.

A perspectiva da procura por modo de transporte está representada
nas figuras 20 a 22 em termos de energia primária e de emissões de
CO2 associadas ao sector dos transportes no Concelho do Porto.

Transportes: 1.849 GWh de energia primária (33% da EP do Porto)

Transporte de
mercadorias

e outros
(38% EF)

Figura 21 - Procura: Desagregação do uso de energia por modo de transporte (valores relativos)

38%

6%

55% Transporte individual
(55% EF)

Transporte colectivo
- ferroviário

(1% EF)

1%

Transporte colectivo
- rodoviário

(6% EF)

Energia primária __%

Energia final (--% EF)

Transportes: 1.849 GWh de energia primária  (33% do total do Porto)

Electricidade
(1% EF)

Figura 18 - Oferta: Desagregação da oferta de energia no sector dos transportes no Concelho do Porto

por vector energético

3%
1%

Gasolinas
(39% EF)

39%

57%
GN

(3% EF) Gasóleo
(57% EF)

Transportes: 475.656 ton CO2 (36% do total do Porto)

Electricidade

Figura 19 - Oferta: Desagregação das emissões de CO2 no sector dos transportes associadas a cada vector

energético

Gasolinas

GN

Gasóleo

38%

58%

1%
3%

Energia primária __%

Energia final (--% EF)

Abril

Maio

25

117

Energia primária (GWh)

Tr. Col. - ferroviário

Tr. Col. - rodoviário

695Tr. de merc. e outros

1.012Tr. individual

Figura 20 - Procura: Desagregação do uso de energia primária por modo de transporte (valores absolutos)
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Transportes: 475.656 ton CO2  (37% do total do Porto)

Transporte de
mercadorias

e outros

Figura 22 - Procura: Desagregação das emissões de CO2 associadas aos diferentes modos de transporte

Transporte individual

Transporte colectivo
- ferroviárioTransporte colectivo

- rodoviário

54%

1%6%

39%

Energia

Indicadores de “benchmarking”
demográficos

5.786

238.954

114

10.529.255

Portugal

Densidade populacional [hab/km2]

Número de habitantes

Total de energia primária no sector dos transportes

per capita

[MWh/habitante] | [ton CO2/habitante]

Energia final no sector dos transportes

[MWh EF/habitante] | [ton CO2/habitante]

- Gasóleo

- Gasolinas

- Electricidade

- Gás natural

Porto

Emissões EmissõesEnergia

7,74

4,34

3,03

0,05

0,26

1,99

1,16

0,76

0,02

0,05

7,01

4,66

2,19

0,05

-

1,82

1,24

0,55

0,02

-

Tabela 4 - Parâmetros de “benchmarking” anual referido ao sector dos transportes

Indicadores de “benchmarking”
energéticos e de emissões de CO2

Na perspectiva da procura, a matriz dos transportes é dominada pelo
modo rodoviário liderado pelo transporte individual (55%). O transporte
colectivo no seu conjunto representa apenas 7% da energia primária
nos transportes, sendo 1% ferroviário (comboio e metro) e os restantes
6% rodoviário. Refira-se a título de curiosidade que no transporte
colectivo assegurado actualmente pela STCP o peso energético do gás
natural é superior ao do gasóleo.

Apresenta-se na tabela 4 os indicadores de sustentabilidade que propor-
cionam algum “benchmarking” face ao todo nacional relativamente ao
sector dos transportes.

Verifica-se neste “benchmarking” uma utilização de energia primária
per capita para os transportes superior em cerca de 10% à média
nacional e com um maior uso de gasolinas. Apesar de o gás natural
conseguir ter ainda algum significado no Porto, se bem que residual, em
termos de 'benchmarking' nacional ainda não tem qualquer expressão.
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Na perspectiva de oferta, a matriz energética do sector da indústria é
dominada pela electricidade, representando cerca de 65% da energia
primária consumida pelo sector e cerca de 60% das emissões. Os
vectores mais importantes que se seguem são o fuel-óleo e o gás
natural, respectivamente com 19% e 12% do total de energia primária
do sector.

As figuras 25 a 27 ilustram a perspectiva da procura na indústria dividida
por dois grandes subsectores, o da indústria alimentar e o das outras
transformadoras.

Indústria: 352 GWh de energia primária  (6% do total do Porto)

Figura 23 - Oferta: Desagregação da oferta de energia na indústria no Concelho do Porto por vector

energético

64%

4%

19%

Fuel-óleo
(29% EF)

12%

Electricidade
(44% EF)

Energia primária __%

Energia final (--% EF)

Gás natural
(19% EF)

1%

Outros
(1% EF)

GPL
(7% EF)

Indústria: 81.185 ton CO2 (6% do total do Porto)

Figura 24 - Oferta: Desagregação das emissões de CO2 na indústria associadas a cada vector energético

Fuel-óleo

Electricidade

Gás natural

Outros

GPL

61%

4%

23%

11%

1%

3.2.3 Indústria

Apresenta-se nas figuras 23 e 24 a desagregação da energia primária
e das emissões de CO2 na indústria por vector energético.

Abril
129

223

Energia primária (GWh)

Alim., tabaco e bebidas

Outras transformadoras

Figura 25 - Procura: Desagregação da energia primária associada ao sector da indústria (valores absolutos)
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Na perspectiva da procura, a matriz é dominada pelas 'Outras Indústrias
Transformadoras' (63%). Tal deve-se principalmente à grande
diversidade das tipologias incluídas nesta categoria. A indústria
transformadora com maior representatividade nesta categoria é a do
sector têxtil, representando cerca de 20% da energia primária na
indústria. A restante energia primária têm a sua maior fatia nas
indústrias alimentares, que justificam 36%.

Finalmente refira-se que é difícil encontrar indicadores de desempenho
energético adequados para este sector de actividade uma vez que não
foi possível encontrar informação relativa ao Concelho do Porto sobre
áreas úteis, número de empregados, riqueza gerada, etc.

Matriz Energética do Porto

Indústria: 352 GWh de energia primária (6% da EP do Porto)

Figura 26 - Procura: Desagregação da energia associada à indústria (valores relativos)

37%

63% Outras
transformadoras

(69% EF)

Alimentação,
tabaco e bebidas

(31% EF)

Energia primária __%

Energia final (--% EF)

Indústria: 81.185 ton CO2  (6% do CO2 do Porto)

Figura 27 - Procura: Desagregação das emissões de CO2 associadas ao sector da indústria

Outras
transformadoras

Alimentação,
tabaco e bebidas

37%

63%
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Conclusões

A estrutura da utilização da energia no Concelho do Porto para o ano
de 2004 descrita neste documento, com um grau de detalhe
significativo, permite agora conhecer quais as formas de energia
utilizadas, os modos de utilização, e quais os sectores responsáveis
por essa utilização.

As principais conclusões decorrentes da análise dos resultados
apresentados nas secções anteriores são:

- o total de energia primária utilizada no Concelho do Porto ascende
a cerca de 5.700 GWh/ano, correspondendo a 24 MWh/habi-
tante.ano, que é cerca de 8% inferior à média de Portugal (26
MWh/habitante.ano), sendo 44% inferior à média Europeia (43
MWh/habitante.ano, EU15 em 2003);

- na perspectiva da oferta, a Matriz Energética do Porto é claramente
dominada pela electricidade responsável por cerca de 52% da
energia primária e 50% das emissões de CO2 sendo que o peso
deste vector a nível nacional é de cerca de 45%. Este facto indicia
que no Porto há uma situação de distorção do uso da electricidade
para fins de calor em desfavor da concorrência, ambientalmente
mais favorável, do gás natural. Uma das causas é, certamente,
a herança da situação de privilégio de que o Porto gozou em
relação ao tarifário eléctrico durante quase meio século agravada
também pela inexistência de outras alternativas por rede;

- na perspectiva da procura a Matriz Energética é claramente
dominada pelos edifícios responsáveis por cerca de 60% da
energia primária e 55% do CO2. O peso dos transportes é cerca
de metade do dos edifícios. É oportuno recordar o facto de se ter
adoptado como referência a energia primária, uma vez que nas
estatísticas mais difundidas - tipicamente em unidades de energia
final - o peso dos transportes anda “lado a lado” ou mesmo
acima do dos edifícios;

- os usos energéticos associados aos edifícios distribuem-se pelos
edifícios de serviços (32% do total de energia primária do
Concelho) e pelos edifícios residenciais (26% do total de energia
primária do Concelho);

- em relação aos edifícios residenciais, há um domínio claro da
electricidade, que justifica cerca de 80% da energia primária
quando a média nacional é de apenas 60%. Por outro lado, a
utilização per capita deste vector energético no sector residencial
é francamente superior no Porto (2,1 MWh EF/ano) quando
comparado com a média nacional (1,2 MWh EF/ano);

- 71% dos usos de energia primária nos edifícios residenciais são
justificados por três utilizações para efeitos de calor, a saber:
aquecimento de água, preparação de refeições e aquecimento
ambiente. No entanto, e atendendo a que o aquecimento ambiente
é, ainda, parcialmente suprido pela queima de lenha, com impactes
ambientais e económicos menores do que os das restantes formas
de energia, considera-se que a análise em termos de emissões
de CO2 se adequa melhor aos objectivos deste trabalho. Deste
ponto de vista, a procura é dominada pelo aquecimento de água
sanitária (27%) e preparação de refeições (27%), aos quais se
seguem o frio doméstico e o aquecimento ambiente (cada um
com 15%);

- em relação aos edifícios de serviços, é possível afirmar que quase
80% das suas utilizações de energia primária ocorrem sob a
forma de energia eléctrica (iluminação, equipamentos específicos
e equipamentos de tratamento ambiental);

- o sector dos transportes é, na perspectiva da oferta, dominado
pelo gasóleo (57% dos usos energéticos e 58% das emissões) e
pela gasolina (39% dos usos energéticos e 38% das emissões)
e, na perspectiva da procura pelo transporte individual (55%) e
pelo transporte de mercadorias e outras (38%).
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5.1 Oferta energética

A estrutura da oferta de energia final no Porto, fortemente dominada
pela electricidade, que em Portugal depende em mais de 60% dos
combustíveis fósseis, e com uma baixa penetração do gás natural, que
é ambientalmente mais favorável do que a electricidade para os usos
de calor, sugere que, no que respeita aos vectores energéticos, a
estratégia passe por:

– dar toda a prioridade para os usos de calor à energia solar térmica
e, por esta ordem, ao gás natural;
Mas, tendo em conta que a penetração da energia solar térmica
irá requerer um tempo longo antes que produza resultados
expressivos, a estratégia impõe a

– promoção da substituição da electricidade pelo gás natural para
os usos de calor como medida de política com resultados a médio
prazo relevantes na redução do CO2.

5.2 Procura energética

No que respeita à procura energética, a estrutura dos usos mostra dois
sectores com clara preponderância, os edifícios e os transportes que,
no seu conjunto, justificam cerca de 90% da energia primária
equivalente, pelo que estes sectores, especialmente os edifícios,
apresentam o maior potencial de intervenção.

5.2.1 Sector dos edifícios

A prioridade à intervenção nos edifícios justifica-se pela sua expressão
dominante no uso da energia na cidade mas, também, pela opor-
tunidade, natureza e diversidade das intervenções de efeitos energéticos
que são possíveis desde o seu projecto à sua utilização passando pela
construção. E ainda porque os efeitos destas intervenções se
repercutirão sem grandes alterações pelo tempo de vida dos edifícios.
Assim, a estratégia deverá passar, desde logo, por:

– garantir que os projectos de novos edifícios e das grandes
reabilitações possam significar uma construção progressivamente
mais sustentável;

– adoptar todas as medidas de gestão racional da procura energética:
• à escala urbana, a montante dos edifícios, de planeamento

urbanístico (favorecer a orientação ao Sol, a protecção dos
ventos, etc.) mas, também, ao nível de infra-estruturas (redes
de âmbito urbano à escala da cidade, do quarteirão ou do
condomínio, com recurso à co-geração, micro-geração ou à
energia solar térmica ou fotovoltaica);

• de redução das necessidades de energia final (isolamento térmico,
sombreamento, inércia térmica, ventilação natural, etc.)

• de prioridade às energias renováveis (iluminação natural, água
quente solar, etc.);

– adoptar medidas de eficiência energética e de adequação
ambiental:
• prioridade à utilização de equipamentos energeticamente

eficientes (caldeiras de alta eficiência, 'chillers' com elevados
COPs, lâmpadas de elevada eficácia, etc.);

• prioridade à utilização de energias com menor intensidade
carbónica (utilização de gás natural em detrimento da energia
eléctrica para a preparação de AQS, etc.).

5.2.2 Sector dos transportes

No sector dos transportes identificam-se medidas de eficiência que
passam incontornavelmente pelo incentivo à transferência do
transporte individual para o colectivo. Para tal, deverão ser
implementadas medidas articuladas de melhoria do transporte colectivo
e restrição do uso de transporte individual.

– Melhoria dos serviços de transporte colectivo:
• com a construção de novas linhas de metro (o impacte das linhas

B, C, D e E, posteriores ao ano de referência deste estudo, é já
significativo em termos de redução do usos de combustíveis na
cidade para os transportes);

• pela introdução de linhas de elevada frequência e boa qualidade
de serviço em eixos estratégicos que permitam a integração
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entre os diversos modos e a adequação da oferta à procura, pela
melhoria das condições de circulação dos transportes colectivos
rodoviários, através implementação de corredores e sistemas
semafóricos que lhes dêem prioridade e implementação de
plataformas de parqueamento associado à intermodalidade.

– Melhoria da eficiência energética
• do transporte colectivo, que passa por uma auditoria energética

que permita classificar detalhadamente o uso de energia em
função do transporte provido e de onde nascem, naturalmente,
medidas de racionalização do consumo.

– Sensibilização, formação e informação
• junto das empresas transportadoras e dos condutores

particulares  sobre condução económica e defensiva.

5.2.3 Sector da indústria

Dada a pouca expressão da indústria no Porto, que em conjunto com
outros pequenos sectores não descriminados, representa 9% dos usos
totais de energia primária, e dada a especificidade deste sector, as
oportunidades e as soluções de melhoria da eficiência energética e da
redução das emissões de CO2 estarão certamente entre as tecnologias
correspondentes às melhores práticas no sector.
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Anexo I

Biomassa2,4% Lenhas e Res. Vegetais 137 GWh 100,0%

100,0%

1.328 GWhElectricidade

S.E.N.1)

2.945 GWhEnergia Primária

Total de energia primária 5.661 GWh

Concelho do Porto (2004)

Sector de actividade

52,0%

2.579 GWhComb. fósseis45,6%

Gás Natural

Propano

Butano

Fuel-óleo

Gasóleo

Gasolinas

Coque de petróleo

Gasóleo colorido

Gás auto

Petróleo Carburante

Petróleo Iluminante

Burner's Oil

O

U

T

R

O

S

309 GWh

78 GWh

36 GWh

204 GWh

1.037 GWh

724 GWh

1 GWh

188 GWh

2 GWh

0 GWh

1 GWh

-

12,0%

3,0%

1,4%

7,9%

40,2%

28,1%

7,5%

2.575 GWh EP

1. 161 GWh eléct.
87,4%

204 GWh
62,2%

61 GWh
78,3%

36 GWh
99,8%

128 GWh
62,7%

—
—

—
—

—

150 GWh

—

0,0 GWh

0,7 GWh

—

78,2%

137 GWh

100,0%

Total de energia primária [GWh]

Percentagem de utilização de energia primária

Total de energia final [GWh]

Percentagem de utilização de energia final

Percentagem de utilização de electricidade

Percentagem de utilização de combustíveis fósseis

25 GWh EP

11 GWh eléct.
0,9%

62 GWh
24,7%

—
—

—
—

—
—

1.037 GWh
100,0%

724 GWh
100,0%

—

—

1,9 GWh

—

—

—

1,0 %

—

—

225 GWh EP

102 GWh eléct.
7,6%

43 GWh
13,1%

15 GWh
18,8%

—
—

67 GWh
33%

—
—

—
—

0,9 GWh

1,2% GWh

—

—

0,1 GWh

—

1,2%

—

—

1 GWh EP

0,5 GWh eléct.
0,0%

0,0 GWh
0,0%

0,6 GWh
0,8%

0,1 GWh
0,2%

0,1 GWh
0,1%

—
—

—
—

—

37 GWh

—

0,4 GWh

0,0 GWh

—

19,4%

—

—

119 GWh EP

54 GWh eléct.
4,0%

0,0 GWh
0,0%

1,7 GWh
2,2%

—
—

8,7 GWh
4,3%

—
—

—
—

—

0,5 GWh

—

—

0,0 GWh

—

0,3%

—

—

3.291

58,1%

1.877

46,4%

87,4%

22,4%

1.849

32,7%

1.836

45,4%

0,9%

70,7%

352

6,2%

229

5,7%

7,6%

4,9%

39

0,7%

39

1,0%

0,0%

1,5%

130

2,3%

65

1,6%

4,0%

0,4%

1) Factor de conversão de energia eléctrica em energia primária: 2,2 GWhEP/GWhen. eléct.

Edifícios Transportes Indústria Agr. e Pescas Outros
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Biomassa0,0% Lenhas e res. Vegetais 0,0 ton —

100,0%

650.861 ton

Emissões com
origem na

electricidade

Emissões totais de CO2 1.304.300 ton

Concelho do Porto (2004)

Sector de actividade

653.438 ton
Emissões com

origem em
comb. fósseis

49,9%

Gás Natural

Propano

Butano

Fuel-óleo

Gasóleo

Gasolinas

Coque de petróleo

Gasóleo colorido

Gás auto

Petróleo carburante

Petróleo iluminante

Burner's oil

O

U

T

R

O

S

62.358 ton

17.774 ton

56.762 ton

276.557 ton

180.505 ton

337 ton

50.223 ton

427 ton

93 ton

222 ton

-

9,5%

2,7%

1,3%

8,7%

42,3%

27,6%

7,9%

569.052
87,4%

41.144
66,0%

13.911
78,3%

8.163
99,8%

35.592
62,7%

—
—

—
—

—

39.898

—

1

186

—

78,1%

—

—

Total de emissões de CO
2
 [ton]

Percentagem de emissões de CO
2

5.537
0,9%

12.540
20,1%

—
—

—
—

—
—

276.557
100,0%

180.505
100,0%

—

—

427

—

—

—

0,8

—

—

49.770
7,6%

8.675
13,9%

3.337
18,8%

—
—

18.708
33%

—
—

—
—

337

322

—

—

36

—

1,4%

—

—

221
0,0%

0
0,0%

143
0,8%

19
0,2%

32
0,1%

—
—

—
—

—

9.866

—

92

0

—

19,4%

—

—

26.281
4,0%

0
0,0%

383
2,2%

—
—

2.429
4,3%

—
—

—
—

—

137

—

—

0

—

0,3%

—

—

707.946

54,3%

475.565

36,5%

81.185

6,2%

10.374

0,8%

29.230

2,2%
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50,1%

Anexo II

8.181 ton
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