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Com a decisão de criação da Agência de Energia do Porto em 2006 a Câmara Municipal do Porto 

encetou um percurso inovador na abordagem da temática da energia no âmbito da Cidade. 

Sucederam-se, então, a bom ritmo alguns marcos da acção da Agência tais como a elaboração da 

Matriz da Energia do Porto em 2007, a subscrição do Pacto dos Autarcas em 2009 e, na sequência 

deste, a aprovação pelo executivo em Outubro de 2010 do Plano de Acção para Energia Sus-

tentável (PAES) e da Estratégia para a Sustentabilidade.

O Plano, assente num diagnóstico energético e numa estratégia de sustentabilidade urbana, 

converge com os objectivos da Comissão Europeia para 2020: 20% de maior efi ciência e 20% de 

redução das emissões de CO
2
 não apenas pela intervenção nos sistemas e vectores energéticos 

específi cos mas, sobretudo, como resultado da intervenção à escala da Cidade nas actividades e 

sectores utilizadores da energia como são o edifi cado e os transportes. 

É assim que a fasquia está em que o Porto reduza as suas emissões de CO
2
 em 45% até 2020 com 

referência a 2004, sendo que cerca de metade desse resultado é fruto da política nacional na 

última década em favor da electricidade renovável e a outra metade resultará da acção no âmbito 

do Município.

Dado que doravante, e até 2020, toda a decisão da Câmara e, desejadamente, de todos os serviços 

na Cidade, de tutela municipal, da Administração Central ou privada e de todos os Munícipes se 

devem pautar pelos objectivos assumidos no Plano, tenho muito gosto em abrir este documento 

que, seguramente, muito ajudará a promover o conhecimento do Plano e a interiorização da 

responsabilidade colectiva que a sua implementação implica nesta nova vertente do nosso futuro 

comum enquanto cidadãos do Mundo a partir da acção convergente no âmbito da nossa Cidade.

Rui Rio

Presidente da Câmara Municipal do Porto

Mensagem do presidente
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A energia é uma condição de vida, de bem-estar e de criação de riqueza. Abundantes na natureza, 

as formas renováveis de energia (sol, vento, água, biomassa, etc.) alimentaram a história milenar 

do homem sobre a Terra. Até que o desenvolvimento do conhecimento feito tecnologia abriu a 

porta à civilização de hoje, assente nos combustíveis fósseis, ‘energívora’, consumista e causadora 

de impactos ambientais a todas as escalas, incluindo a, até há pouco, insuspeitada escala global 

com o aquecimento global causado pelo CO
2
 e outros gases com efeito de estufa. 

À pressão dos mercados sobre os recursos fósseis, tornados escassos pela pressão da procura 

dos grandes gigantes asiáticos, acresce, agora, a do impacto dos produtos da combustão sobre o 

clima que, por força das externalidades negativas, conduz ao agravamento do custo da energia 

de origem fóssil. Daí que, ao mesmo tempo que se desencadeia o movimento pela efi ciência 

energética, que se traduz na obtenção de mais resultados com menos energia, são criadas as 

condições para novas tecnologias de conversão e utilização da energia, com privilégio para as 

renováveis. 

A estrutura tradicional de aprovisionamento e de distribuição da energia fi nal, combustível ou 

eléctrica, já não se adequa ao novo paradigma energético feito agora de diversifi cação de formas 

primárias, do seu aproveitamento descentralizado e do uso da energia moldado às características 

da procura e à exigência da efi ciência e do respeito pelo ambiente. Neste novo quadro de 

referência, a preocupação pela efi ciência e a responsabilidade ambiental e social por parte 

das grandes operadoras energéticas, sendo necessárias, não serão sufi cientes para responder 

na dimensão e no tempo indispensáveis aos desafi os que colocam o aquecimento global e as 

alterações climáticas. 

A Comissão Europeia assumiu objectivos e metas para 2020, os conhecidos ’três vintes’ (20% de 

aumento de efi ciência energética, 20% de energia de origem renovável e 20% de redução de 

emissões de CO
2
) que não sendo de todo independentes entre si caracterizam, de facto, o único e 

último objectivo que é a redução das emissões de CO
2
 (menos 20%) com vista à estabilização da 

sua concentração na Atmosfera. Tal desiderato será alcançável pelo aumento da penetração das 

energias renováveis (visando atingir a quota de 20% da oferta de toda a energia fi nal), tanto sob a 

forma de electricidade como de combustíveis ou de calor e pelo aumento da efi ciência energética 

(mais de 20%), feita de tecnologias e de gestão da ‘procura’. 

Foi neste contexto que as cidades foram convidadas a aderir ao Pacto dos Autarcas reconhecendo-

-as como actores privilegiados na gestão da energia do futuro, velando pela capitação das emis-

sões de CO
2
 através de medidas de efi ciência energética e da promoção das energias renováveis 

no âmbito local.

A Cidade do Porto subscreveu o Pacto dos Autarcas na cerimónia fundadora em 10 de Fevereiro de 

2009 em Bruxelas. O Plano de Acção para a Energia Sustentável para a Cidade do Porto (PAES-P), 

uma obrigação decorrente do Pacto dos Autarcas, não é um programa de execução mas sim um 

plano estratégico que extravasa de longe a duração de um mandato autárquico e que exprime 

a visão e a vontade do Município, em nome da Cidade do Porto, sobre o como a problemática 

da energia ao nível autárquico poderá ser conduzida até 2020 em consonância com a política 

energético-ambiental da Comissão Europeia a que o Município do Porto aderiu explicitamente 

ao subscrever o Pacto dos Autarcas.

O PAES-P foi elaborado pela AdEPorto – Agência de Energia do Porto por solicitação e em estreita 

colaboração com a Câmara Municipal do Porto tendo sido ouvido o Conselho Municipal de 

Ambiente. Os principais stakeholders da Cidade foram consultados sobre as acções elencadas da 

sua responsabilidade, nomeadamente, se os resultados apontados no Plano seriam passíveis de 

serem atingídos no horizonte de 2020.

A execução do PAES-P dependerá da acção Municipal na sua própria actuação enquanto 

responsável pela gestão de actividades materiais de diversa natureza (parque edifi cado, veículos, 

iluminação pública, etc.) mas, também, pelo estímulo e enquadramento das iniciativas e a acção 

dos stakeholders e dos cidadãos em geral através de acções imateriais de política municipal. 

PREÂMBULO
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Certamente que a política nacional para a energia condiciona o protagonismo das cidades 

em função das opções de preços e apoios diversos. Daí que, por um lado, o manter a tarifa da 

electricidade artifi cialmente baixa cria obstáculos às políticas municipais de efi ciência energética 

e de redução de CO
2
, por outro lado, as políticas de incentivo à produção eléctrica de fontes reno-

váveis ajudam a reduzir a capitação de CO
2
 na Cidade do Porto. Não obstante, não deixará de ser 

relevante para a informação da política nacional o fazer-se aqui o registo dos respectivos efeitos 

ao nível da Cidade do Porto.

O espírito do PAES-P é de pôr em evidência os resultados da acção de proximidade do Município 

do Porto no que dele depende administrativa e politicamente e dos stakeholders agindo na área 

do concelho.

Eduardo de Oliveira Fernandes

Professor da Universidade do Porto

Presidente do Conselho de Administração da Agência de Energia do Porto



SUMÁRIO EXECUTIVO

PLANO DE ACÇÃO PARA 
A ENERGIA SUSTENTÁVEL
DA CIDADE DO PORTO

11

O Plano de Acção para a Energia Sustentável da Cidade do Porto (PAES-P) que aqui se apresenta 

visa dar resposta aos compromissos assumidos no âmbito do Pacto dos Autarcas, muito embora 

estivesse já previsto no quadro das actividades da AdEPorto para o Município iniciadas em 2007 

com a elaboração do diagnóstico energético e do inventário das emissões de CO
2
 na Matriz 

Energética (referida a 2004), entretanto actualizados. 

O Pacto dos Autarcas é considerado um dos desafi os mais ambiciosos para uma política energética 

europeia de médio prazo, responsável e sustentada, contra o aquecimento global e tem como 

principal objectivo a redução das emissões de CO
2
 em mais de 20% até 2020, graças a medidas no 

domínio da efi ciência energética e da promoção de energias renováveis suportadas em planos de 

acção para a energia sustentável. 

O Pacto dos Autarcas é uma iniciativa de cooperação e responsabilização das autarquias e dos 

seus dirigentes, acompanhada e monitorizada, que cria um conjunto de compromissos fazendo 

dos Municípios dinamizadores da sustentabilidade energética das cidades.

Para se atingir aquele objectivo as autarquias subscritoras comprometem-se a:

• Elaborar um inventário de referência das emissões como base para o plano de acção em 

matéria de energia sustentável;

• Apresentar o plano de acção em matéria de energia sustentável no prazo de um ano a 

contar da data da assinatura do Pacto dos Autarcas;

• Adaptar as estruturas municipais, incluindo a atribuição de recursos humanos sufi cientes, 

a fi m de levar a cabo as acções necessárias;

• Mobilizar a sociedade civil nas suas áreas geográfi cas para participar no desenvolvimento 

do plano de acção;

• Organizar Dias da Energia ou Dias do Pacto dos Autarcas, para informação dos cidadãos, 

em cooperação com a Comissão Europeia e outras partes interessadas.

Tendo por base o diagnóstico feito com a Matriz Energética, são identifi cadas as áreas prioritárias 

de intervenção e inventariadas as acções, organizadas e ponderadas em função do seu impacto 

em termos da redução das emissões de CO
2
.

A organização das medidas neste Plano tem em conta um conjunto de passos metodológicos 

orientados por critérios de efi ciência energética e aferidos pelo seu potencial contributo para a 

redução das emissões de CO
2
, a saber:

• Caracterização das necessidades de energia específi cas da Cidade do Porto em termos 

quantitativos e qualitativos (electricidade, calor, etc.) em linha com a Matriz Energética 

(2007);

• Inserção da abordagem da problemática energética num quadro de sustentabilidade 

urbana, já defi nidas na Estratégia para a Sustentabilidade da Cidade do Porto (2009);

• Identifi cação dos vectores energéticos (energia fi nal) de que o Porto precisa para os 

edifícios e as actividades que neles se desenvolvem, para a mobilidade e os transportes e 

para a actividade produtiva em geral (indústria, comércio, etc.);

• Defi nição das opções de energia fi nal a disponibilizar em função das energias úteis: calor 

para a cozinha, a água sanitária e o conforto ambiente; combustíveis e electricidade para 

o transporte; electricidade para usos específi cos da iluminação artifi cial, equipamentos, 

etc.. São exemplo as soluções para a água quente doméstica, que representa cerca de 25% 

dos consumos de uma família média portuguesa, a partir do Sol com apoio a gás natural 

ou o uso do gás natural, fóssil mais limpo vocacionado para a transição do paradigma, 
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eventualmente com apoio de biomassa, na promoção da cogeração urbana; 

• Atribuição de grande prioridade à gestão da ‘procura’ e ao acesso a tecnologias mais 

efi cientes. Da primeira, são exemplo a melhoria dos edifícios novos como dos reabilitados 

com mais isolamento térmico, a melhor gestão dos ganhos solares (sombreamentos, etc.) 

e a promoção do transporte colectivo como a alternativa que supera qualquer veículo 

individual que use energia. Do acesso às tecnologias mais efi cientes são exemplos a 

exploração do potencial da iluminação natural inteligente, a difusão da iluminação 

artifi cial, pública e interior, de baixo consumo e, em geral, a expansão dos equipamentos 

eléctricos de grande efi ciência mas, também as perspectivas de novos paradigmas de 

mobilidade urbana.

A elaboração do Plano de Acção para a Energia Sustentável da Cidade do Porto segue a 

metodologia proposta pelo Pacto dos Autarcas, adaptada à realidade socioeconómica local e 

fazendo as melhores estimativas sobre a sua evolução até 2020 e o consequente refl exo na energia 

usada, quer em natureza, quer em quantidade, com as simplifi cações e os riscos associados a este 

tipo de estudo.

Tem-se presente o horizonte temporal do Plano e a incerteza quanto à disponibilidade dos meios 

fi nanceiros para a promoção das medidas propostas. No entanto, têm-se como irrecusáveis os 

objectivos e metas a alcançar e, consequentemente, a expectativa de que a seu tempo se criarão 

as condições necessárias à implementação deste Plano e, muito provavelmente, à sua superação 

tendo em conta o alcance de metas muito mais exigentes no horizonte de 2050. 

Entretanto, a Cidade, sendo um sistema energético ou um cluster de sistemas energéticos, não 

é isolada, e faz parte da Região Norte e do País o que, podendo trazer vantagens, como é o caso 

do contributo do programa nacional da electricidade renovável, para a descarbonização do 

mix eléctrico desenvolvido na última década, comporta também seguramente condicionantes 

e barreiras que não são despiciendas, agora e aqui, no caminho para a sustentabilidade. São 

exemplos de condicionantes as políticas nacionais em termos da estrutura de preços da energia 

fi nal e da fi scalidade em tudo o que implique a cadeia energética da energia primária à utilização, 

as quais poderão inibir em alguns aspectos – e inibem de facto – a promoção de planos da 

iniciativa municipal como é o PAES-P. 

O PAES-P elenca medidas concretas quantifi cando a energia envolvida e as emissões de CO
2 

correspondentes e estrutura-se basicamente de acordo com as regras e práticas próprias do 

sector energético estando organizado em lado da ‘oferta’ e lado da ‘procura’, em que a primeira 

se refere, lato sensu, aos ‘fornecimentos dos vectores da energia fi nal’ e a segunda às ‘utilizações 

dessa energia fi nal’.

O ano base de referência é 2004, ao qual se reporta a primeira Matriz Energética.

Do lado da ‘oferta’, as acções enquadram-se em três tipologias: mudança de vector energético 

(3.3.1.), quando se trata de privilegiar o uso de um vector energético ou forma de energia fi nal que, 

para o mesmo fi m, é responsável na sua cadeia de produção, transporte e utilização por menores 

emissões de CO
2
; e o aproveitamento do potencial energético endógeno (solar, principalmente, 

e alguma biomassa) tanto para fi ns de calor (3.3.2.) como para produção de electricidade (3.3.3.). 

Do lado da ‘procura’, as acções estão, naturalmente, separadas pelos sectores de actividade 

predominantes e que foram identifi cados como os mais ‘energívoros’ na Matriz: edifícios (3.4.1.), 

transportes (3.4.2.), iluminação pública e semaforização (3.4.3.) e abastecimento de água (3.4.4.). 

O sector da indústria, por ser quase inexistente na Cidade do Porto, não foi muito relevado neste 

Plano. 

As medidas identifi cadas enquadram-se na integração de boas práticas e de novas tecnologias 

mas também assentam na expectativa de uma alteração de comportamentos que permita 

ganhos em termos de efi ciência energética e da sufi ciência energética.



1 O mix eléctrico é a expressão da repar-

tição das fontes de energia primária 

que entram na produção da energia 

eléctrica da rede nacional. É consi-

derado o valor médio anual em função 

da contribuição das fontes de energia 

renováveis. O factor de emissões de CO
2 

correspondente varia também anual-

mente em função da contribuição das 

diferentes fontes.

2 Factor de emissão do mix eléctrico 

2020 Cenário de Referência – 0,132 tCO
2

/MWh (1).

3 Factor de emissão do mix eléctrico 

2020 Cenário Efi ciência Energética – 

0,114 tCO
2
/MWh (1).
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Para cada acção defi nem-se os pressupostos que permitem quantifi car a energia envolvida: uso 

evitado de energia, quando são adoptadas medidas de racionalização e efi ciência energética, e 

energia específi ca (eléctrica ou outra), quando há conversão local. 

As emissões de CO
2
 inerentes a cada acção do Plano são calculadas desagregando os vários 

vectores energéticos. Os vectores secundários, como a energia eléctrica e a água quente/gelada 

da rede urbana de calor e frio são reportadas à energia primária de acordo com o mix eléctrico1 

nacional, variando o respectivo factor de emissão de CO
2
 com a evolução expectável do rácio de 

fontes renováveis e de combustíveis fósseis utilizados conforme dados do PNAER (Plano Nacional 

da Acção para as Energias Renováveis).

A redução de CO
2
 na Cidade do Porto em 2020 relativamente a 2004 será alcançada por duas vias: 

a via local, objecto deste Plano, expressa em emissões evitadas pela não utilização de energia 

em resultado da efi ciência energética, da mudança de vector energético ou de gestão racional e, 

outra, nacional, cumulativa, resultante da política energética nacional da última década traduzida 

na evolução do mix eléctrico no sentido da redução do seu conteúdo em carbono devido à 

incorporação das energias renováveis e pela incorporação de biocombustíveis no gasóleo.

No que diz respeito à evolução do mix eléctrico, a REN – Redes Energéticas Nacionais - traça dois 

cenários expectáveis de evolução do sistema electroprodutor, no período de 2009-2013 e até 

2020 (1): 

− Cenário de Referência2, que contempla medidas de efi ciência energética do PNAEE - 

Plano Nacional de Acção para a Efi ciência Energética;

− Cenário Efi ciência Energética3, assume uma redução das emissões totais de CO
2
 de 20% 

em 2020, relativamente às emissões verifi cadas em 2005.

No presente Plano opta-se pelo cenário mais conservador, ou seja o Cenário de Referência. Ao 

fazer esta opção está-se apenas a tomar uma referência publicada por uma instituição com 

crédito na matéria tendo consciência de que os valores estimados no âmbito deste Plano são 

afectados também pela incerteza quanto, nomeadamente, ao mix eléctrico em Portugal em 2020. 

Todos os pressupostos e simplifi cações ao modelo de previsão para esta tarefa estão explicitados 

acção a acção.

O valor de partida para a defi nição deste plano é de 1 376 300 tCO
2
 referidas ao ano de 2004 

ajustado com a inclusão, omissa na altura, das emissões correspondentes à incineração pela Lipor 

dos resíduos produzidos pela Cidade. 

Os resultados globais incorporam o efeito

• por um lado, das melhores estimativas do lado da ‘oferta’ e do lado da ‘procura’ no âmbito 

da Cidade do Porto tendo em conta as aspirações legítimas a melhor conforto por parte, em 

particular, de grandes franjas da população, e a evolução tecnológica e os efeitos da pressão 

expectável em favor das energias renováveis e da efi ciência energética; e por outro,

• dos contributos positivos das políticas energéticas a nível nacional:

 – pela descarbonização do mix eléctrico como resultado do sucesso do programa das 

energias renováveis da última década, o qual se anuncia como devendo prosseguir até 

2020 (1); e

 – pela introdução de biocombustíveis no mix do gasóleo em distribuição. 

Como se refere acima, admite-se que no período em apreço, tenha lugar um crescimento da 

procura energética, por força da maior exigência de conforto mas também da retoma e evolução 

positiva da actividade económica. A estimativa do aumento do consumo energético e respectivo 
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impacto nas emissões de CO
2
, tendo por base as previsões do PNAEP (2) que assumem um 

aumento para 2020 de 3% do consumo global de energia, faz-se referindo este valor ao consumo 

total de 2004 apresentado na Matriz Energética. Como se verifi cou uma redução no consumo de 

2004 a 2008 da ordem dos 10% (vide capítulo 2.2. - Antecedentes), considera-se plausível admitir 

um aumento de 3% relativamente a 2004 para a Cidade do Porto.

Os resultados do exercício que este Plano representa estão apresentados em termos de potencial 

de redução das emissões de CO
2
 de 625 340 toneladas sendo que 302 730 toneladas são atribuíveis 

aos contributos nacionais e 322 610 aos efeitos directos do PAES-P [Quadro 1]. A penetração de 

energias renováveis equivalará a 35% da energia fi nal utilizada [Quadro 2].

951 920

 

 

 

 

 

 

 

168 400

783 520

29%

Nacional [MWh]*

Quadro 1 – Resumo da redução de energia fi nal convencional e das emissões de CO
2
 pela 

aplicação de todas as acções propostas em 2020 

REDUÇÃO DE

EMISSÕES DE CO
2

REDUÇÃO DE

ENERGIA

 Mudança de vector energético 75 400 - 49 700

OFERTA Solar AQS 39 600 - 17 400

 Valorização de resíduos urbanos -  46 000

 Edifícios 273 680 243 770 126 650

 Transportes 520 900 49 700 99 020

PROCURA Outros 14 670 5 480 7 200

 Aumento do consumo 
 energético previsto 

-121 340
  

-24 740

TOTAL  795 210 298 950 319 530

Nacional* 

[tCO
2
/ano]

Final Convencional 

[MWh/ano]

Local 

[tCO
2
/ano]

* com impacto no Município

Solar Térmico

Solar Passivo
 Habitação (Aquecimento)

 Serviços (Iluminação)

Solar PV

Biomassa
 Térmico

 Eléctrico

Resíduos

Biocombustível

Electricidade (medidas de âmbito nacional)

Quadro 2 - Penetração de renováveis na energia fi nal utilizada na Cidade do Porto

TOTAL 185 000

39 600

3 200

1 600

4 900

56 300

34 800

44 600

 

Penetração de Renováveis na Energia Final

Penetração Total Global

6%

35%

Local [MWh]

* com impacto no Município
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Tendo em conta os objectivos apontados e assumidos no quadro do Pacto dos Autarcas, atentos 

os eixos ‘mais’ da Estratégia para a Sustentabilidade da Cidade do Porto nomeadamente os do 

‘Ambiente’, da ‘Renovação Urbana’ e da ‘Mobilidade’, e assumidos os pressupostos de política e 

tecnologia apresentados, é possível sublinhar os seguintes pontos, essenciais à compreensão e à 

credibilização do Plano:

• A Cidade do Porto confrontada com as obrigações decorrentes do Pacto dos Autarcas 

identifi ca valores de redução de CO
2
 para 2020 que poderão atingir os 45%, os quais se 

afi guram globalmente exequíveis no horizonte de uma década. O facto dos números 

deste exercício indicarem cerca de 45% de redução relativamente a 2004, superando a 

meta da Comissão Europeia, é um resultado notável que deverá ser visto sobretudo como 

garantia de que a Cidade do Porto poderá enfrentar com confi ança o cumprimento do 

compromisso assumido. A interpretação restritiva de que aquilo que se almeja com o 

PAES-P é a redução do CO
2
 na parte imputável às acções na esfera da Cidade, empreendidas 

ou enquadradas, estimuladas ou induzidas pelo Município, baixa aquele valor para cerca 

de 24% o que, mesmo assim, autoriza a manter a confi ança nos resultados do Plano;

• Em todo o caso, é de sublinhar o papel signifi cativo das políticas nacionais ao longo da 

última década em prol da electricidade renovável com benefícios evidentes na Cidade do 

Porto, dadas as marcas fortes no privilégio à electricidade da sua experiência de Cidade 

‘eléctrica’ durante quase meio século;

• Os valores de redução de energia fi nal que resultam de acções directas do Município e 

indirectas dos demais actores na Cidade são, por sua vez, e de acordo com o método 

seguido repartidos segundo as duas categorias cabendo à ‘oferta’ uma redução de 12% 

em energia fi nal e à ‘procura’ de 88%; 

• O projecto da rede de calor e frio pode ser um contributo para o aumento da ‘produção’ 

de vectores energéticos locais em complemento do gás natural mas, sem dúvida que, 

mesmo que parte da energia primária para essa cogeração seja assente em biomassa, 

permanece notoriamente baixo o recurso às energias renováveis;

• Em termos da ‘oferta’ por energias renováveis apresenta-se como óbvia e desafi ante a 

promoção dos colectores solares térmicos para a produção de águas quentes sanitárias, 

apontando-se números que se reconhece serem, apesar de tudo, demasiado discretos. Já 

quanto à electricidade solar, o seu desenvolvimento deverá seguir a experiência nacional 

sem que se possa considerar um objectivo da Cidade determinante até 2020 a exemplo 

do que se prevê para os colectores solares térmicos, a não ser para favorecer o alcance 

de um valor mais expressivo de produção própria de vectores energéticos de origem 

renovável logo que tal se torne evidente com o expectável rápido decréscimo do custo 

das células fotovoltaicas;

• As condições de contexto político nacional e europeu afi gurar-se-iam favoráveis a que 

se seja mais ambicioso. Admite-se que no horizonte de 2020 e, porventura, de 2050 a 

Cidade do Porto possa, enfi m, fazer um regresso às energias renováveis melhorando 

a componente destas, quer para o calor (colectores solares térmicos; arquitectura/

construção com elevado desempenho; biomassa; bombas de calor), quer para a 

electricidade (fotovoltaica). Será, então, a explosão das diversas facetas da designada 

‘microgeração’. Neste tempo e deste modo parece exequível atingir os objectivos 

acomodando uma transição serena própria dum tempo de difi culdades e condescendente 

com a falta de cultura energética generalizada;

• Fica demonstrado que a questão da energia na Cidade - e no País - é, antes de mais, uma 

questão da ‘procura’, em particular nos edifícios (67% do total da redução das emissões de 

CO
2
) e nos transportes (16%), mas, na verdade, a intervenção das cidades pode ser muito 

condicionada pelas políticas energéticas nacionais, sobretudo quando se insiste na falta 

de transparência dos preços ao consumidor;



4 SIM Porto - Sistema Multicritério de In-

formação da Cidade do Porto (Diário da 

República, nº 199, II Série, 16 de Outubro 

de 2007). (Vide capítulo 3.4.1.).

5 Observatório para a Sustentabilidade 

Energético-Ambiental dos Edifícios da 

Cidade do Porto. (Vide capítulo 3.4.1.).

6 AdEPorto - Agência de Energia do Por-

to e Porto Vivo, SRU - Sociedade de Rea-

bilitação Urbana da Baixa Portuense, 

S.A. (2010). Reabilitação de Edifícios no 

Centro Histórico do Porto - Guia de Ter-

mos de Referência para o Desempenho 

Energético-Ambiental. Porto.
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• Os resultados encontrados deixam claro que o Porto apresenta, como seria de esperar 

para qualquer cidade existente e compacta, um maior campo de intervenção do lado da 

‘procura’ do que do lado da ‘oferta’ numa relação, porventura muito desproporcionada. 

Isto refl ecte as condições do contexto energético histórico e, também, urbanístico de 

cidade compacta, e da estrutura das actividades, onde praticamente a indústria não tem 

expressão, as quais não serão as mais favoráveis à chamada “produção” de energia fi nal de 

origem renovável in loco;

• Os edifícios novos a licenciar apresentam um enorme potencial na melhoria do 

desempenho energético térmico, mesmo para além da própria regulamentação nacional. 

Para isso deverá contribuir um conjunto de medidas a incorporar no SIM Porto4, mais 

ousadas do que a regulamentação nacional e consequentes com o PAES-P na sequência 

da experiência do ‘Observatório’5. Há, também, um enorme potencial de melhoria 

energética aquando da reabilitação do edifi cado da Cidade capitalizando na experiência 

do Guia de Termos de Referência para Reabilitação no Centro Histórico6, adaptando-o e 

generalizando-o de forma adequada à reabilitação no resto da Cidade;

• Nos transportes trata-se de prosseguir com o programa de transportes colectivos. Os 

resultados já verifi cados desde 2005, nomeadamente, com o Metro, são eloquentes 

quanto ao potencial dos transportes colectivos na redução do CO
2
. De todo o modo 

importa, ainda, e em paralelo, promover novos paradigmas de mobilidade, melhorando 

a intermodalidade e valorizando as opções soft como o uso de bicicleta para além do 

simples lazer e os percursos pedonais na Cidade.
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1.1. NAÇÕES UNIDAS

A crescente consciência de que os recursos energéticos fósseis são fi nitos (3) e fontes de poluição 

local, regional e global conduziu ao reconhecimento da necessidade de mudar o paradigma 

energético favorecendo as fontes de energia renováveis e limpas e estimulando a efi ciência 

energética quando se usem os combustíveis fósseis. É este o desafi o da sustentabilidade 

energético-ambiental: assegurar o bem-estar e o desenvolvimento em resposta ao crescimento 

da população mundial e ao clamor que representam as desigualdades no acesso aos benefícios 

da energia à escala do planeta Terra, ao mesmo tempo que se certifi ca o controlo das emissões de 

CO
2
, causa do aquecimento global e das consequentes alterações climáticas.

Depois do alerta da Comissão Brundtland (4) em 1987, que deu expressão ambiental ao conceito 

de sustentabilidade chamando a atenção para as responsabilidades intergeracionais, foi em 1992 

que, com a Conferência da Terra no Rio de Janeiro, se iniciou todo um processo de resposta ao 

desafi o do Clima coordenado a nível global pelas Nações Unidas e tendo o Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPPC) como órgão especializado. Surgem, então, sucessivas decisões à escala 

do planeta, nem sempre assumidas por todos os países, como foi o caso, em 1997, da assinatura 

do Protocolo de Quioto, não ratifi cado pelos Estados Unidos da América, entre outros. O processo 

haveria de prosseguir nas sucessivas Conferências do Clima em Joanesburgo e Gotemburgo, 

designadamente, com o reconhecimento da vertente tripartida da sustentabilidade, ambiental, 

social e económica e, mais recentemente, em 2009, em Copenhaga, com a ambição de rever e dar 

sequência aos objectivos de Quioto. Os países signatários comprometeram-se a cooperar entre si 

desenvolvendo acções, particularmente, nos sectores da energia e dos transportes, na promoção 

de fontes de energia renováveis e na redução das emissões de CO
2
.

1.2. UNIÃO EUROPEIA

A União Europeia (UE) assumiu desde a primeira hora uma posição de liderança no processo 

de combate às alterações climáticas tendo-se comprometido em Quioto a reduzir as emissões 

de gases com efeito de estufa em 8% entre 2008 e 2012 relativamente a 1990 e pugnando em 

Copenhaga pela ambiciosa meta de 30% de redução até 2020 se houvesse um acordo global para 

dar continuidade a Quioto ou de 20%, em caso negativo.

Foi neste quadro que a UE adoptou, em Dezembro de 2008, o Pacote Clima-Energia ‘Três Vintes 

até 2020’ (5) dirigido aos Estados-Membro, que pretende colocar a Europa no caminho de um 

futuro sustentável, com uma economia de baixo carbono e energeticamente efi ciente.

O Pacote Clima-Energia tem como objectivos até 2020, relativamente aos valores de 1990:

• Reduzir os gases com efeito de estufa em 20% (30% se, entretanto, se chegar a um acordo 

internacional);

• Reduzir o consumo energético através do aumento de 20% da efi ciência energética;

• Assegurar 20% das necessidades energéticas a partir de fontes renováveis.

Tais objectivos implicam mudanças signifi cativas no sistema energético Europeu ao nível das 

políticas dos Estados-Membro, dos reguladores da energia, das infra-estruturas, das indústrias 

energéticas, das autoridades locais e dos cidadãos, onde todos os intervenientes serão chamados 

a envolver-se de forma activa. Trata-se de uma orientação a curto e médio prazo, baseada num 

sistema energético assente numa grande diversidade de alternativas de abastecimento, que não 

apenas as fósseis, a alcançar através de infra-estruturas fl exíveis e com grande enfoque na gestão 

da procura. 

A Comissão Europeia tem vindo a promover uma série de acções através de eixos especifi camente 
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7 www.eumayors.eu.

8 http://setis.ec.europa.eu/initiatives/

technology-roadmap/european-initia-

tive-on-smart-cities.

PLANO DE ACÇÃO PARA 
A ENERGIA SUSTENTÁVEL
DA CIDADE DO PORTO

20

energéticos, como sejam a promoção do mercado único da energia e de uma regulação cada 

vez mais coordenada, da melhoria das interligações, da promoção de tecnologias de conversão 

limpa, etc., mas, também, através de intervenções marcadamente do lado da ‘procura’ de que se 

destaca o patrocínio do movimento Pacto dos Autarcas (Covenant of Mayors7) com cerca, à data, 

de 2000 cidades subscritoras e, mais recentemente, com o lançamento da iniciativa Smart Cities8 

no âmbito do Strategic Energy Technology Plan - SET Plan (6).

O Pacto dos Autarcas nasceu da consciência da Comissão Europeia de que cerca de 70% da 

população da UE vive em centros urbanos, o que justifi ca a relevância das cidades no uso da energia, 

e, por isso, entende que deve ser aí que se têm que desenvolver esforços de política centrados na 

primazia à ‘procura’, na efi ciência energética e, mais amplamente, na sustentabilidade energético-

-ambiental. Neste projecto da iniciativa do Pacto dos Autarcas, as cidades comprometem-se a 

reduzir as suas emissões de CO
2
 em mais de 20% até 2020, graças à adopção de medidas no 

domínio da efi ciência energética e à promoção de energias renováveis.

A Smart Cities é uma iniciativa europeia que se apoia em programas europeus e políticas nacionais 

já existentes, tais como o CIVITAS (7), o CONCERTO (8) e o Intelligent Energy Europe (9) e o próprio 

Covenant of Mayors e se traduzirá no apoio mais expressivo a um conjunto de cidades que se 

disponham a assumir metas ambiciosas de redução das emissões de CO
2
 de mais de 40% até 

2020. Estas medidas contemplam a promoção de edifícios de balanço de energia zero (Net Zero 

Energy Buildings) em programas de edifícios novos e de remodelação do edifi cado existente, com 

apostas na inovação e na efi ciência das redes de energia e na mobilidade sustentável e redução 

das emissões nos transportes.

1.3. PORTUGAL

A dependência de Portugal da energia importada é muito forte tendo atingido nos anos 90 

valores superiores a 85%. Portugal teve uma ‘primavera de energia renovável’ na produção de 

hidro-electricidade a partir da década de 50, a par de um ainda amplo uso da biomassa para 

o calor. Entretanto, aqueles recursos naturais que, em função da hidraulicidade, levaram a uma 

componente de renováveis na electricidade de quase 40% nos fi nais dos anos 80, tornaram-

-se claramente insufi cientes para responder às necessidades do desenvolvimento industrial 

e à modernização da economia levando ao recurso, primeiro, a centrais térmicas a fuel e, 

sucessivamente, a carvão e a gás natural (GN). Paralelamente, verifi cou-se um aumento expressivo 

dos combustíveis líquidos nos transportes estimulado pelo crescimento da economia nos anos 

90 e por políticas de vias de comunicação que favoreciam e favorecem os transportes individuais 

e rodoviários. Sectorialmente, a indústria, objecto de sucessivas medidas de política em prol da 

efi ciência energética a partir dos fi nais dos anos 70, motivadas pelas crises petrolíferas, acaba por 

evidenciar nos últimos 40 anos um razoável comportamento relativamente aos demais sectores 

económicos. Já os transportes, pelas razões aduzidas, e o edifi cado têm tido um comportamento 

de menor efi ciência a refl ectir alguma menor responsabilidade política e social em termos de 

energia e ambiente mas também uma maior complexidade na intervenção. 

Com efeito, no que diz respeito ao edifi cado, muito embora seja irrecusável o acesso da população 

a melhores condições de conforto no interior dos edifícios, a exploração da amenidade do clima 

pelo facilitismo generalizado na qualidade dos projectos e crescente acesso a equipamentos 

de aquecimento/arrefecimento criou uma situação de desperdício de energia com consumos 

evitáveis muito antes de se terem atingido sequer generalizados níveis aceitáveis de conforto.

Em consequência das crises petrolíferas de 1973 e, sobretudo, de 1979, também em Portugal foram 

desenvolvidos programas de efi ciência energética dirigidos, particularmente, à indústria. Mas 

estava-se ainda longe de perceber, nessa altura, o alcance que pode ter na efi ciência energética 

de um país a intervenção do lado da ‘procura’ noutros sectores, seja nos sistemas de mobilidade 

e transportes, seja nos edifícios. Esta visão da ‘procura’ de energia aparece pela primeira vez 

no âmbito da preparação e elaboração do Plano Energético Nacional – PEN o qual, conquanto 
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integrado, foi dominado pela cultura da ‘oferta’, em particular da ‘oferta’ da electricidade, visando 

justifi car na altura uma central nuclear para Portugal, a qual viria a ser rejeitada pelo Conselho de 

Ministros em Julho de 1984. 

Foi em 2001 que surgiu uma leitura moderna e integrada da energia a nível político com a criação 

do Programa E4 (Efi ciência Energética e Energias Endógenas) (10) que, como o seu nome indica 

visava promover, antes de mais, a efi ciência energética, não identifi cada com restrições ao uso 

ou consumo da energia mas com racionalidade e boas práticas, e as energias renováveis, aqui 

designadas de energias endógenas, as únicas no nosso país conhecidas e reconhecidas como 

tendo potencial económico de exploração para a produção de electricidade e de calor. Outras 

políticas surgiram na mesma altura, mais ou menos articuladas com o E4 como foi o PNAC 

(Programa Nacional para as Alterações Climáticas) (11) tendo em vista a redução das emissões 

do CO
2
 e de outros gases com efeito de estufa (GEE) capitalizando na efi ciência energética e na 

mudança de vector energético - por exemplo, substituindo electricidade por gás natural para uso 

de calor - no sentido da redução do conteúdo carbónico da actividade de produção e do bem-

-estar em Portugal. 

Em 2001 lançou-se um programa dimensionado para a produção de energia eléctrica (12) a 

partir de fontes de energias renováveis verifi cando-se que é possível, quase dez anos depois - o 

que na altura para muitos parecia ser impensável - ter produções de electricidade a partir de 

fontes renováveis, para além da hidro-electricidade, equivalentes ou superiores às obtidas com os 

combustíveis fósseis. Há certamente problemas técnicos da gestão da nova realidade inerentes 

às diferenças de natureza das diversas fontes mas a experiência destes 10 anos tem mostrado um 

sentido de responsabilidade e de competência por parte da REN - Redes Energéticas Nacionais, 

e da generalidade dos operadores, que permite reconhecer que Portugal foi capaz de promover 

em condições de continuidade política um programa de produção de electricidade com base em 

energias renováveis, basicamente hidráulica e eólica, com impacto muito signifi cativo na redução 

do carbono do mix eléctrico.

Já em 2010, o Conselho de Ministros aprovou, a 18 de Março, a Resolução do Conselho de 

Ministros nº 29/2010, que estabelece a Estratégia Nacional para a Energia com um horizonte 

de 2020 (ENE 2020) (13), tendo em consideração os novos objectivos para a política energética 

defi nidos no Programa do XVIII Governo e dando continuidade às políticas de energia iniciadas 

com o programa E4. A ENE 2020 assenta em cinco eixos principais: (i) competitividade, 

crescimento e independência energética e fi nanceira; (ii) aposta nas energias renováveis; (iii) 

promoção da efi ciência energética; (iv) garantia de segurança de abastecimento; (v) promoção da 

sustentabilidade económica e ambiental.

Esta nova Estratégia Nacional para a Energia adapta e actualiza a estratégia defi nida pela RCM nº 

169/2005, de 24 de Outubro (14), defi nindo uma agenda para a competitividade, o crescimento 

e a independência energética e fi nanceira do País, através da aposta nas energias renováveis e 

na promoção integrada da efi ciência energética, assegurando a segurança de abastecimento e a 

sustentabilidade económica e ambiental do modelo energético preconizado, contribuindo para 

a redução de emissões de CO
2
 a nível local, regional e global.

A ENE 2020 deixa antever uma ambição na continuidade das políticas anteriores, elaborando o 

PNAER (Plano Nacional de Acção para as Energias Renováveis) submetido à Comissão Europeia 

no Verão de 2010 e anunciando a revisão do PNAEE (Plano Nacional para a Efi ciência Energética) 

aprovado em 2008.

Curioso é o facto de não haver, ainda, na ENE a amarração do potencial que as cidades representam 

em termos de sustentabilidade energético-ambiental utilizando racionalmente a energia através 

de planos de mobilidade e urbanísticos e políticas de qualidade da construção consentâneos 

com as exigências do ambiente local e global, ou seja, da sustentabilidade energético-ambiental.
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2.1. PACTO DOS AUTARCAS

Porto, Cidade sustentável, não abdica da excelência da sua imagem e da sua ‘marca’, da expressão 

dos valores societais do seu tempo, nomeadamente, o do respeito pelo social e o do empenho 

pelo ambiente entendido à escala local e regional mas, também, à dimensão da escala global 

já que as emissões de CO
2
 são a causa do aquecimento global e das consequentes alterações 

climáticas (15).

Para tal, a Cidade do Porto adoptou como visão relativamente ao seu desenvolvimento económico, 

o “reforço da sua competitividade, tornando-se uma comunidade inovadora, territorialmente 

ordenada, respeitadora dos valores ambientais e socialmente coesa”9 e defi niu como uma das 

suas prioridades de actuação assegurar a sustentabilidade energética e ambiental.

Indo ao encontro da orientação da UE, a Câmara Municipal do Porto (CMP) subscreveu o Pacto 

dos Autarcas logo na primeira fase. A adesão foi aprovada por unanimidade pelo executivo da 

autarquia portuense em Novembro de 2008, e subscrito pelo Presidente da Câmara Municipal do 

Porto, no âmbito da European Union Sustainable Energy Week 2009 (EUSEW 2009), a 10 de Fevereiro 

em Bruxelas.

O Pacto dos Autarcas é considerado um dos desafi os mais ambiciosos para uma política energética 

europeia de médio prazo, responsável e sustentada, contra o aquecimento global e tem como 

principal objectivo a redução das emissões de CO
2
 em mais de 20% até 2020, graças a medidas no 

domínio da efi ciência energética e da promoção de energias renováveis suportadas em planos de 

acção para a energia sustentável. 

O Pacto dos Autarcas é uma iniciativa de cooperação e responsabilização das autarquias e dos 

seus dirigentes, acompanhada e monitorizada, que cria um conjunto de compromissos fazendo 

dos autarcas dinamizadores da sustentabilidade energética das cidades.

Para se atingir aquele objectivo as autarquias subscritoras comprometem-se a:

• Elaborar um inventário de referência das emissões como base para o plano de acção em 

matéria de energia sustentável;

• Apresentar o plano de acção em matéria de energia sustentável no prazo de um ano a 

contar da data da assinatura do Pacto dos Autarcas;

• Adaptar as estruturas municipais, incluindo a atribuição de recursos humanos sufi cientes, 

a fi m de levar a cabo as acções necessárias;

• Mobilizar a sociedade civil nas suas áreas geográfi cas para participar no desenvolvimento 

do plano de acção;

• Organizar Dias da Energia ou Dias do Pacto Municipal, para informação dos cidadãos, em 

cooperação com a Comissão Europeia e outras partes interessadas.

9 AdEPorto - Agência de Energia do Por-

to e Câmara Municipal do Porto. (2009).

Estratégia para a Sustentabilidade da Ci-

dade do Porto. Porto.

2. A CIDADE DO PORTO E O PACTO DOS AUTARCAS

PLANO DE ACÇÃO PARA 
A ENERGIA SUSTENTÁVEL
DA CIDADE DO PORTO

25

Cerimónia de Assinatura do Pacto dos Autar-

cas – Bruxelas 2009
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2.2. ANTECEDENTES 

A Câmara Municipal do Porto subscreveu o Pacto dos Autarcas consciente das suas 

responsabilidades no que releva do foro exclusivo dos serviços de energia (calor, electricidade, 

mobilidade) demonstradas com a criação em 2007 da AdEPorto – Agência de Energia do Porto. 

Entretanto, tendo em conta a relação da energia com o ambiente, em particular com o ambiente 

global, sentiu a necessidade de ancorar as acções no domínio da energia numa Estratégia para 

a Sustentabilidade (15) apresentada em 2009 e aprovada em 2010. Tal plataforma integrada 

e holística da realidade ambiental, torna mais consistente este Plano de Acção para a Energia 

Sustentável, que parte dos resultados do diagnóstico dos usos da energia e das emissões de CO
2
, 

ou seja, da Matriz Energética do Porto (16), reportada a 2004 e, entretanto, actualizada a 2008. 

Estratégia para a Sustentabilidade da Cidade do Porto

Elaborada com o intuito de constituir uma referência na identifi cação das medidas de política 

municipais relativas à energia, ao seu uso e gestão e à sua relação com o ambiente próximo e 

global, a Estratégia para a Sustentabilidade da Cidade do Porto (15) é uma garantia de consistência 

e coerência ao nível da implementação de políticas concertadas e de planos de acção para a 

Cidade, interligando o desenvolvimento sustentável a nível ambiental, social e económico já que 

não há actividade sem energia e sem impacte ambiental.

O quadro 3 apresenta um dos sete ‘eixos mais’ em torno dos quais foi delineada a Estratégia para 

a Sustentabilidade da Cidade do Porto, especifi camente, o relativo aos recursos ambientais, 

evidenciando o quanto estes podem representar de oportunidades de intervenção favoráveis 

à melhor gestão da energia. Tal quadro que antecipa de algum modo o leque de propostas 

que compõem este Plano de Acção é um guia eloquente do que pode fazer-se pela energia, 

uma intervenção esclarecida, atenta e determinada em vectores ambientais como a gestão da 

qualidade do ar, da água, dos resíduos e, sobretudo, do território pelo urbanismo, enquanto 

criação do Homem como extensão do ambiente natural. 

A Estratégia para a Sustentabilidade da Cidade do Porto visando naturalmente a problemática da 

sustentabilidade no âmbito municipal, extravasa em muito a questão energética. Não obstante, 

sendo óbvio que a energia, recurso natural, interfere com uma ampla gama de recursos e de 

actividades, ela é o vector ambiental que mais dramaticamente liga a gestão urbana ao ambiente 

global, através das emissões de CO
2
 equivalentes.

Estratégia para a Sustentabilidade da 

Cidade do Porto
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Recursos Ambientais

IMPACTODESCRIÇÃO

AR

ÁGUA

ENERGIA

RESÍDUOS

URBANISMO

− Transferência de passageiros do transporte 

individual para o colectivo

− Substituição dos combustíveis líquidos por 

gás natural

− Promoção de percursos pedonais

− Criação de ciclovias funcionais irradiando, 

por exemplo, da Asprela

− Valorização do aproveitamento de águas 

pluviais e subterrâneas e uso diferenciado 

de águas cinzentas

− Implementação de sistemas de rega mais 

efi cientes

− Abastecimento de água por gravidade 

(Porto Gravítico)

− Redução das perdas na rede em baixa

− Conclusão da rede de drenagem das águas 

residuais

− Melhoria da qualidade das praias em prol 

da implementação e manutenção da 

Bandeira Azul

− Aumento da penetração do gás natural

− Substituição dos usos de electricidade para 

fi ns de calor por gás natural

− Promoção do uso de água quente solar

− Promoção de edifícios energeticamente 

mais efi cientes e sustentáveis

− Promoção de transportes colectivos, 

veículos eléctricos, pistas cicláveis e 

percursos pedonais

− Melhoria contínua e optimização do 

sistema de deposição e recolha de resíduos 

(contentores, número, limpeza, frequência 

de recolha)

− Promoção da sensibilização da população 

apoiando a implementação de projectos 

piloto e acções de educação ambiental

− Adaptação da hierarquia de opções de 

gestão de resíduos, na qual as grandes 

prioridades são a prevenção (redução 

da produção de resíduos) e a reciclagem 

(desvio de resíduos recicláveis da fracção 

indiferenciada dos resíduos)

− Estímulo ao consumo sustentável e 

compras ecológicas

− Gestão urbanística sustentável (PDM, etc.)

− Promoção das áreas verdes

− Hierarquização das vias

− Implementação do observatório da 

qualidade energético-ambiental do 

edifi cado (novo ou em reabilitação)

− Menos consumo de combustíveis fósseis e 

diminuição das emissões de CO
2

− Menos emissões de PM10 e PM 2.5 e de gases 

poluentes à meso-escala e à escala local

− Menos ruído

− Mais qualidade do ar urbano

− Melhor gestão da água (recurso vital e 

símbolo da sustentabilidade urbana)

− Menos emissões de CO
2

− Menos pressão sobre o aquecimento global 

e as alterações climáticas

− Diversifi cação das formas de energia fi nal

− Mais qualidade de vida

− Melhoria do espaço urbano

− Menores custos com a gestão dos resíduos 

e menores emissões de CO
2
 para a 

atmosfera (opções de gestão de resíduos 

mais sustentáveis implicam menores custos 

na sua gestão e menores emissões para a 

atmosfera)

− Melhoria da qualidade do edifi cado

− Mais acessibilidades e mobilidade

Quadro 3 – Eixo ‘mais’ de intervenção no domínio dos ‘Recursos Ambientais’ da Estratégia para 

a Sustentabilidade da Cidade do Porto (adaptado).



Matriz Energética do Porto

A Matriz Energética (16) elaborada em 2007 e referida a 2004 foi um primeiro passo para o 

diagnóstico da situação energética da Cidade. Ela permitiu expressar os fl uxos de energia 

dominantes na Cidade do Porto associados a cada vector energético e respectiva fonte primária, 

conseguindo-se deste modo avaliar os utilizadores críticos de energia bem como elaborar o 

inventário das respectivas emissões de CO
2
 associadas. Constitui a base de referência para o 

cálculo da redução das emissões de CO
2
 adoptado neste Plano. 

A actualização da matriz em 2010 referida a 2008, pondo em evidência a evolução da situação 

em 4 anos justifi ca, pois, que se abordem os resultados em conjunto e que se estabeleça alguma 

comparação para esse período, independentemente do que ela valha para a fundamentação do 

Plano baseado na situação de 2004 face aos objectivos para 2020. 

Observa-se que, muito embora se registem os usos da energia expressos em energia fi nal, dá-

-se prioridade à representação em termos de energia primária já que é esta que assegura com 

transparência a leitura da relação entre a energia usada e as emissões de CO
2
. E, por sua vez, 

exprime a plena responsabilidade dos utilizadores de energia pelas emissões em toda a cadeia 

desde a conversão ao transporte e distribuição. 

2004 

A Matriz Energética reportada aos dados de 2004, por razões de disponibilidade de informação, 

veio permitir identifi car um ainda excessivo domínio da electricidade como energia fi nal que,  se 

for expressa em termos de energia primária equivalente10, atinge os 52% (fi gura 1), o que sem 

dúvida é de atribuir ao efeito continuado do peso histórico que a electricidade teve na Cidade ao 

longo de quase meio século. Assim, sendo a electricidade o vector dominante (ainda fortemente 

dependente de combustíveis fósseis e de tecnologias de conversão de reduzida efi ciência11), a 

taxa de emissão de CO
2
 associada à energia está, ipso facto, particularmente agravada no Porto. 

Por outro lado, pode ainda aferir-se a baixa taxa de penetração do gás natural (5%). Quanto à 

distribuição dos consumos pelos vários sectores de actividade utilizadores de energia destacam-

-se os edifícios com 58% da energia primária afecta à Cidade. 

10 A electricidade, energia fi nal, é obtida 

por conversão, a partir de uma forma de 

energia primária.

11 O factor de emissão de CO
2
 do mix 

eléctrico nacional, para o ano 2004, 

usado foi 0,49 kgCO
2
/kWh (17). 
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Matriz Energética do Porto

Figura 1 - Matriz Energética do Porto de 2004
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Figura 2 - Desagregação das emissões globais de CO
2
 associadas a cada vector da oferta 

energética (2004)

OUTROS 10%

ELECTRICIDADE 50%

GASOLINAS 14%

GÁS NATURAL 5%

GASÓLEO 21%

A fi gura 2 representa a desagregação das emissões de CO
2
 por vector energético sendo que só 50% 

(650 900 tCO
2
) são devidas à electricidade, onde quer que sejam emitidas no território nacional.

Em termos de sectores os edifícios são responsáveis por 55% do total (708 000 tCO
2
) das emissões 

e os transportes por 36% (475 500 tCO
2
). Os edifícios respondem por 87% (569 000 tCO

2
) das 

emissões devidas à electricidade. 

A capitação de CO
2
 é um indicador de benchmarking comum na avaliação do impacto do uso 

de energia no ambiente global. No caso da Cidade do Porto, à semelhança do que acontece 

nos centros urbanos ‘âncora’ das metrópoles, a aplicação directa deste indicador é ‘enganadora’ 

pois penaliza os residentes com a quota-parte de consumos que são responsabilidade dos não-

-residentes que durante o dia usufruem da cidade, quer seja por motivos de trabalho, saúde, 

educação ou lazer. Assim, o valor das emissões de CO
2 

per capita (residente) é de 5,5 toneladas. 

Caso se contabilizassem (numa abordagem já utilizada na Matriz Energética do Porto) os não-

-residentes que durante o dia a usam tendo por base o tempo que ‘usufruem’ da Cidade, o valor 

de emissões de CO
2
 por utilizador seria de 4,5 toneladas por ano.

2008 

Em 2010 a AdEPorto procedeu a uma actualização dos grandes números da Matriz, quer em 

termos de energia, quer quanto às emissões de CO
2
, agora referida a 2008, com base em dados 

ofi ciais existentes e com a colaboração do Gabinete de Estudos e Planeamento da Câmara 

Municipal do Porto. 
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Figura 3 - Matriz Energética do Porto de 2008
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A fi gura 3 apresenta a utilização da energia no Concelho do Porto expressa em termos de 

equivalentes de energia primária no ano de 2008 em que a electricidade representa 54% (2 793 

GWh), o gasóleo 20% (1 037GWh), a gasolina 9% (468 GWh) e o gás natural 8% (388 GWh). As 

emissões apresentam proporções semelhantes às de 2004 (fi gura 4): a electricidade representa, 

em 2008, 53% das emissões enquanto os combustíveis líquidos e derivados 40% e o gás natural 

apenas 7%.

No que respeita à ‘procura’ é o sector dos edifícios o principal responsável pelas emissões com 

56% (675 800 tCO
2
), enquanto os transportes são responsáveis por 35% (430 000 tCO

2
). 

Por sua vez, o valor em 2008 do indicador de benchmarking das emissões de CO
2
 per capita 

(residente), por ano, é de 5,6 toneladas, e per capita (utilizador), por ano, é de 4,6 toneladas. 

Evolução da Matriz Energética 2004-2008

Os resultados desta análise, representados nas fi guras 5, 6 e 7 devem ser vistos apenas do lado 

qualitativo, dado que o período é de apenas quatro anos.

Comparando o ano de 2008 com o ano de 2004 verifi ca-se um decréscimo na energia primária de 

11% e na energia fi nal de 12%.

Tal refl ecte, antes de mais, acontecimentos notáveis a nível local como a abertura de mais quatro 

linhas de Metro em 2005 e a continuada migração de habitantes do Porto para espaços urbanos 

em Municípios vizinhos.

Edifícios de Serviços

Verifi ca-se que o decréscimo da energia fi nal em 2004/2008 nos edifícios de serviços em 14,2% é 

muito provavelmente devido à diminuição da actividade económica.

Edifícios de Habitação

A utilização de energia fi nal na habitação decresceu 6,2% no período 2004/2008, em parte devido 

à perda de população, mas, muito provavelmente também pela transferência da electricidade 

para o gás natural para fi ns de calor. Sendo a efi ciência na queima do gás natural, enquanto 

energia fi nal, menor do que a da electricidade, verifi ca-se que o shift energético electricidade/gás 

natural ‘amorteceu’, o maior decréscimo da energia fi nal que seria expectável na proporção da 

diminuição da população que seria de 10%.

Figura 4 - Desagregação das emissões globais de CO
2
 associadas a cada vector da oferta 

energética (2008)

OUTROS 7%

ELECTRICIDADE 53%

GASOLINAS 10%

GÁS NATURAL 7%

GASÓLEO 23%
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1 211 300  tCO
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Transportes

No sector dos transportes parece claro que a redução em energia fi nal de 10,5% será justifi cada 

pela entrada em funcionamento das quatro novas linhas do Metro em 2005.

O quadro 4 sintetiza a comparação, para os indicadores energéticos e emissões de CO
2
 para os anos 

2004 e 2008. Verifi ca-se uma redução da energia primária de 524 GWh e, consequentemente, das 

emissões de CO
2
 associadas de 9300 ton. Relativamente à capitação das emissões de CO

2
 em 2008 

houve um ligeiro aumento de 1,8% comparativamente a 2004 que se deve presumivelmente  ao 

decréscimo da população da ordem dos 10% segundo as estimativas do INE – Instituto Nacional 

de Estatística.

Já no que respeita à electricidade, o quadro 4 põe em evidência, o crescimento absoluto do 

seu consumo em 48 MWh o que, contra a redução da energia primária em 524 MWh, ilustra o 

efeito complexo de várias potenciais causas, nomeadamente, a melhoria da efi ciência na fi leira 

da ‘oferta’, incluindo o impacto das renováveis, e na ‘procura’ bem como a redução da população 

residente e a transferência do transporte individual para o colectivo (Metro). 

 Figura 5 - Matriz 2004 vs Matriz 2008: energia primária por sector de actividade
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Figura 7 - Matriz 2004 vs Matriz 2008: emissões de CO
2
 por sector de actividade
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Figura 6 - Matriz 2004 vs Matriz 2008: energia fi nal por sector de actividade
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12 Estatísticas INE. Traduz-se numa redu-

ção de 10% da população entre 2004 e 

2008.

13 Aumento de consumo dos edifícios 

de serviços e do Metro do Porto.
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2.3. METAS

A Cidade do Porto na sequência da Matriz Energética de 2004 que apontava para uma capitação 

anual de CO
2
 da ordem das 5,5 toneladas, estabeleceu em 2008 como meta atingir a capitação 3,5 

toneladas, o que representaria uma redução de cerca de 35%. O valor de 3,5 toneladas aproximava-

-se de valores de estabilização do CO
2
 na atmosfera calculados na década de 90, segundo o 

modelo da Universidade de Delaware (USA).

Para tal, foram defi nidas as principais linhas de actuação que permitiriam alcançar esses 

objectivos. Hoje, de acordo com o Intergovernmental Panel on Climate Change estima-se que o 

valor de equilíbrio seja de 2,0 toneladas de CO
2
 per capita tendo em conta o objectivo de que a  

subida da temperatura média da Terra em 2050 não exceda os 2°C.

Um número de acções concretas foi identifi cado em 2008, algumas das quais acabaram por sofrer 

atrasos consideráveis em termos da sua execução por razões de indisponibilidade das fontes de 

fi nanciamento mas que ainda mantêm toda a pertinência.

Entretanto, tirando partido da experiência adquirida, nomeadamente em termos do potencial 

impacto das medidas no edifi cado, entre outras, torna-se possível em 2010 proceder, no âmbito 

do Pacto dos Autarcas, a uma estimativa mais abrangente e rigorosa do potencial que, realista e 

pragmaticamente, se pode antecipar para a redução do CO
2
 na Cidade do Porto no horizonte de 

2020.

Com efeito a expectativa é de que se possa ter uma redução das emissões de CO
2
 da ordem 

dos 45% sendo que cerca de metade seja imputável às medidas de âmbito local, nas próprias 

actividades da autarquia sobre as quais tem capacidade de intervenção directa e noutras 

actividades com expressão na Cidade mas da responsabilidade de outros stakeholders. A restante 

redução é essencialmente inerente ao programa nacional de produção de electricidade com 

origem em fontes de energia renováveis. Estima-se também um aumento da efi ciência energética 

da ordem dos 20%.

No âmbito do compromisso do Pacto dos Autarcas existe a perspectiva de garantir que 20% da 

energia tenha origem em fontes renováveis. No Porto, apenas o Sol tem potencial para assumir 

alguma expressão mas há também limitações morfológicas e espaciais numa cidade compacta 

a uma maior penetração das renováveis. Assim os valores para 2020 só muito difi cilmente não 

fi carão distantes da meta de 20% como se explica mais adiante.

2004

238 954

Energia

5 661

23,7

1 328

5,6

Emissões

1 304 300

5,5

650 900

2,7

2008

216 08012

Energia

5 137

23,8

1 37613

6,4

Emissões

1 211 300

5,6

646 800

3,0

Porto
Indicadores demográfi cos

Número de habitantes

Indicadores energéticos e de

emissões de CO
2

Total de energia primária 

[GWh] | [tCO
2
]

Energia primária per capita

[MWh/hab] | [tCO
2
/hab]

Total de electricidade 

[GWhEF] | [tCO
2
]

Electricidade per capita (energia fi nal)

[MWhEF/hab] | [tCO
2
/hab]

Quadro 4 – Indicadores energéticos e de emissões de CO
2
 no Porto (2004 e 2008)
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3.1. INTRODUÇÃO

O Plano de Acção para a Energia Sustentável da Cidade do Porto (PAES-P) é um documento 

elaborado no âmbito do Pacto dos Autarcas onde, de uma forma detalhada, se descrevem as 

acções relevantes nesta temática, tanto da iniciativa do Município como dos stakeholders que, em 

conjunto, contribuirão para o objectivo da redução de emissões de CO
2
 em cerca de 45% no ano 

de 2020 e de aumento da efi ciência energética em 20%, relativamente a 200414. 

Conquanto o PAES-P vise a acção ao nível local por parte da Autarquia, em conformidade com 

aquilo a que se comprometeu em nome do Município-Cidade e dos stakeholders com actividades 

no Município, as acções de uso racional da energia e/ou de efi ciência energética e de promoção 

das energias renováveis propostas não excluem o efeito favorável da crescente quota das 

renováveis no mix eléctrico nacional, estando o contributo de cada devidamente quantifi cado 

conforme se apresenta e justifi ca adiante em 3.2.. 

O Porto visa ser um Porto de Energia Efi ciente através de três vias complementares: 

• Redução da dependência dos combustíveis fósseis mais intensivos em CO
2
 (energia 

primária);

• Aumento da penetração das energias renováveis;

• Promoção da efi ciência energética. 

O PAES-P é um exercício de demonstração de como, de uma forma política e tecnicamente 

fundamentada, é possível atingir resultados muito signifi cativos em termos da energia utilizada 

e correspondentes emissões de CO
2 
- equivalente, contribuindo para o enriquecimento da marca 

‘Porto’ no espírito da Estratégia para a Sustentabilidade. 

3.2. METODOLOGIA 

A elaboração do Plano de Acção para a Energia Sustentável da Cidade do Porto segue a 

metodologia proposta pelo Pacto dos Autarcas, adaptada à realidade socioeconómica local e 

fazendo as melhores estimativas sobre a sua evolução até 2020 e o consequente refl exo na energia 

usada, quer em natureza, quer em quantidade, com as simplifi cações e os riscos associados a este 

tipo de estudo.

De notar que se avalia também o impacto na energia da Cidade do programa nacional da 

electricidade de fontes renováveis. Dada a história da electricidade na Cidade do Porto, entende-

-se que é relevante proceder assim. No entanto, as estimativas do impacto das acções locais são 

devidamente explicitadas e satisfazem, só por si, as metas do Pacto dos Autarcas.

O PAES-P elenca medidas concretas quantifi cando a energia envolvida e as emissões de CO
2
 

correspondentes. Este Plano estrutura-se de acordo com as regras e práticas próprias do sector 

energético estando organizado em: lado da ‘oferta’ e lado da ‘procura’, em que a primeira se refere, 

lato sensu, aos ‘fornecedores dos vectores da energia fi nal’ e a segunda aos ‘utilizadores dessa 

energia fi nal’.

O ano base de controlo é 2004, ao qual se reporta a Matriz Energética. 

Do lado da ‘oferta’, as acções enquadram-se em três tipologias: shift de vector energético (3.3.1.), 

quando se trata de privilegiar um vector energético que, para o mesmo fi m, emite menor 

quantidade de CO
2
 e que pode também estar associado ao uso de tecnologias mais efi cientes 

(caso da cogeração quando se usa adequadamente o calor); o aproveitamento do potencial 

energético endógeno (solar, principalmente, e alguma biomassa) tanto para fi ns de calor (3.3.2.) 

como para produção de electricidade (3.3.3.). 
14 Emissões globais de CO

2
 no Concelho 

do Porto, 2004 = 1 304 300 tCO
2
 (17).
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15 O mix eléctrico é a expressão da repar-

tição das fontes de energia primária 

que entram na produção da energia 

eléctrica da rede nacional. É conside-

rado o valor médio anual em função 

da contribuição das fontes de energia 

renováveis. O factor de emissões de CO
2
 

correspondente varia também anual-

mente em função da contribuição das 

diferentes fontes.

16 Factor de emissão do mix eléctrico 

2020 Cenário de Referência – 0,132 

tCO
2
/MWh (1).

17 Factor de emissão do mix eléctrico 

2020 Cenário Efi ciência Energética – 

0,114 tCO
2
/MWh (1).
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Do lado da ‘procura’, as acções estão, naturalmente, separadas pelos sectores de actividade 

predominantes e que foram identifi cados na Matriz como sendo os mais ‘energívoros’. As 

medidas identifi cadas enquadram-se na integração de boas práticas e de novas tecnologias, mas 

também assentam numa alteração de comportamentos que permite ganhos em termos de 

efi ciência energética, os quais seriam melhor informados se os preços da energia fi nal fossem 

transparentes. 

Para cada acção são defi nidos os pressupostos que permitem quantifi car a energia envolvida: 

energia evitada, quando são adoptadas medidas de racionalização e efi ciência energética, e 

energia específi ca (eléctrica ou outra) ‘produzida’, quando há conversão local. 

As emissões de CO
2
 inerentes a essa energia são calculadas desagregando os vários vectores 

energéticos. Os vectores secundários, como a energia eléctrica e a água quente/água gelada das 

redes urbanas de calor e frio são reportados à energia primária de acordo com o mix eléctrico15, 

variando o respectivo factor de emissão de CO
2
 com o rácio de fontes renováveis e de combustíveis 

fósseis utilizados.

A melhoria da efi ciência energética traduzir-se-á numa redução de CO
2
 em 2020 relativamente a 

2004 alcançada por duas vias: uma de âmbito municipal, tornada efectiva por emissões evitadas 

em consequência da redução na energia utilizada ou da mudança de vector energético e, outra, 

nacional, cumulativa, pela evolução do mix eléctrico e pela incorporação de biocombustíveis.

No que diz respeito à evolução do mix eléctrico, a REN traçou dois cenários expectáveis de 

evolução do sistema electroprodutor, no período de 2009-2013 e até 2020: 

− Cenário de Referência16, que contempla medidas de efi ciência energética do PNAEE (17);

− Cenário Efi ciência Energética - 20%17, assumindo uma redução das emissões totais de CO
2
 

de 20% em 2020, relativamente às emissões verifi cadas em 2005.

No presente Plano optou-se pelo cenário mais conservador, ou seja, o Cenário de Referência. 

Ao fazer esta opção está-se apenas a tomar uma referência publicada por uma instituição com 

crédito na matéria tendo consciência de que os valores estimados são afectados também pela 

incerteza quanto, nomeadamente, ao mix eléctrico em Portugal em 2020. Todos os pressupostos 

e simplifi cações ao modelo de previsão para esta tarefa estão explicitados acção a acção. 

3.3. ACÇÕES DO LADO DA ‘OFERTA’

Do lado da ‘oferta’ de energia à Cidade do Porto, e de acordo com a Matriz Energética de 2004, a 

electricidade é o vector com maior expressão, tal como já referido anteriormente, representando, 

ainda em 2008, 53%, ou seja, a maior fatia de emissões de CO
2
. Daí que a oportunidade de substituir 

electricidade por gás natural, quer directamente para fi ns de calor, quer pela criação de centrais 

de cogeração (trigeração) e redes de fl uidos térmicos à escala urbana ou do quarteirão deva ser 

explorada. 

A electricidade, antes de o ser, foi água nas barragens e vento nas turbinas eólicas mas, tem sido 

principalmente combustíveis fósseis queimados nas centrais térmicas. A conversão nestas centrais 

térmicas implica elevadas perdas (50 a 70%) às quais acrescem as perdas nas redes de transporte 

e, sobretudo, de distribuição (10%). Desta forma, a electricidade que usamos em nossas casas 

representa apenas entre 30 e 40% da energia (primária) que lhe deu origem. No entanto, o gás 

natural, quando queimado directamente para fi ns de calor comporta perdas reduzidas, podendo 

ir abaixo dos 20%.

A utilização de colectores solares térmicos para produção de águas quentes sanitárias é outra 

medida a adoptar, pois numa casa o Sol pode contribuir com cerca de 70% do total da energia 



PLANO DE ACÇÃO PARA 
A ENERGIA SUSTENTÁVEL
DA CIDADE DO PORTO

39

necessária para a produção da água quente sanitária, ou seja, em média, cerca de 15% da factura 

energética das famílias.

Assim, no sentido de actuar no lado da ‘oferta’, a Cidade do Porto estabelece como linhas de acção 

concretas, as seguintes:

3.3.1. Mudança de Vector Energético

3.3.1.1. Gás Natural vs. Electricidade e vs. GPL para Usos de Calor nas Habitações

O gás natural tinha em 2004 e mantém na actualidade uma ainda baixa taxa de penetração na 

Cidade do Porto (7%); 5% quando referida à energia primária. Sabendo que, nas condições do 

actual mix eléctrico (assume-se uma média de 40% de renováveis em média anual no período 

até 2020), o gás natural para efeitos de calor emite cerca de metade do CO
2
 da electricidade, é 

necessário fomentar a sua utilização para aqueles fi ns, enquanto vector fóssil particularmente 

limpo e efi ciente na transição para as renováveis. Só numa situação em que o mix eléctrico se 

tornasse clara e defi nitivamente assente em renováveis seria legítimo usar electricidade para fi ns 

de calor. No entanto, mesmo assim, haveria que ter em conta as vantagens da diversifi cação dos 

vectores como factor favorável à segurança do aprovisionamento no que refere à capacidade do 

sistema electroprodutor.

A CMP, através da AdEPorto, tem incentivado a EDP Gás, empresa que distribui e comercializa gás 

natural no Porto, a uma atitude pró-activa na extensão do gás natural à Cidade, também, e em 

particular, nos bairros de habitação social e até no Centro Histórico.

A grande maioria dos habitantes da Cidade do Porto ainda utiliza electricidade como vector 

energético tradicional para fi ns de calor. Há que promover a mudança preconizada, ainda que as 

tarifas/preços não tenham sido a isso muito favoráveis. Esta mudança é denominada na gíria do 

gás natural por ‘conversão’. 

Há ainda um número signifi cativo de utilizadores dos designados gases de petróleo liquefeito 

(GPL) que deverão também ser reconvertidos para gás natural. Aqui a vantagem prende-se com 

maior comodidade, conforto e segurança no abastecimento mas, também, na segurança da 

utilização uma vez que o gás natural é mais leve que o ar, dissipando-se mais facilmente que os 

GPL (butano e propano), em caso de eventual fuga. Nestes casos a mudança é designada por 

‘reconversão’.

A EDP Gás estima o crescimento do número de clientes segundo dois cenários, de 2009 a 2012, e 

indicou o mesmo crescimento até 2020 (18) defi nindo qual o mercado captável:

− Cenário 1 – captação de clientes com rede de distribuição na via pública já instalada, 

assumindo que o número de clientes aumenta em 319 por ano, na reconversão, e em 491 

na conversão;

− Cenário 2 – captação de clientes sem rede de distribuição na via pública, assumindo um 

crescimento anual de 319 clientes no primeiro ano, seguido de um crescimento 3 300 

novos clientes nos restantes anos, a partir de 2010, provenientes do mercado eléctrico e 

3 100 clientes provenientes do mercado dos GPL. 

Neste estudo considera-se o Cenário 2 até ao limite de clientes considerado como captáveis, 

tendo por base que a assunção de que o tarifário da electricidade tenda a desaparecer facilitando 

o direccionamento desses consumos para o gás natural. Assim, estima-se que em 2020 haverá 

mais 37 000 novos clientes - 33 000 de conversão e 4 000 de reconversão, [Quadro 5].

Para a estimativa da energia afecta a estes novos clientes assumiu-se um consumo anual de gás 

natural de 231 m3 por habitação, segundo dados históricos de consumo da EDP Gás. 
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Notar-se-á que a mudança para gás natural não pressupõe uma redução de energia fi nal mas sim 

de energia primária pois ao nível da queima no utilizador fi nal a efi ciência do gás natural é inferior 

à de um aparelho eléctrico (fogão a gás vs. fogão eléctrico), pelo que poderá haver um acréscimo 

de energia fi nal mas que resulta numa redução das emissões de CO
2
 e de energia primária.

3.3.1.2. Trigeração a Gás Natural e Rede Urbana de Energia Térmica (RUTE) para Edifícios 

de Serviços

A criação de uma Rede Urbana de Energia Térmica (RUTE) alimentada por várias centrais de 

trigeração a gás natural permite responder simultaneamente a duas das três grandes linhas de 

acção deste Plano: o aumento de efi ciência energética e a promoção de vectores energéticos menos 

carbónicos, aplicado ao sector dos edifícios que é o mais ‘energívoro’ na Cidade. Eventualmente, 

poder-se-á mesmo responder ao terceiro objectivo que é o do aumento do contributo das 

energias renováveis na Cidade. Para tal pondera-se a possibilidade de usar biomassa sob a forma 

de pellets como fonte de calor numa das duas ou três centrais previstas. Esta rede é uma solução 

especialmente vocacionada para os edifícios de serviços maiores consumidores de energia ‘calor’ 

e de energia ‘frio’. 

Figura 8 - Potenciais clientes da RUTE

- 16 000 13 200

Electricidade  GN

GPL  GN

TOTAL VARIAÇÃO 

64 300

9 900

2004

80 300

9 900

2020

31 500

2 200

2004

18 300

2 200

2020

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]

Quadro 5 - Estimativa de variação de energia fi nal e de emissões de CO
2
 prevista para 2020 

pela mudança da electricidade e do GPL para gás natural 
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As redes urbanas existem, há mais de meio século, em diversas cidades europeias. Em Portugal 

existe uma há mais de 12 anos no Parque das Nações em Lisboa servindo quase a totalidade dos 

edifícios de serviços. Estas redes consistem numa ou mais centrais de trigeração, que convertem 

a energia do gás natural em três vectores de energia urbana: electricidade que, de acordo com 

a legislação nacional, é injectada na rede, e energia térmica sob a forma de calor e de frio sendo 

estas últimas entregues (como água quente a 100ºC e fria a 5ºC) a uma infra-estrutura (rede 

urbana) que as distribui até aos consumidores fi nais com rendimento da queima do gás natural 

superior a 70% podendo mesmo atingir 85%, o que é bem acima da produção convencional de 

electricidade. Assim, estimam-se reduções de 33% nas emissões de CO
2
 dos edifícios, afectas a 

fi ns de calor e frio, em comparação com os sistemas convencionais actualmente usados para o 

frio, muito em especial numa cidade como a do Porto, ainda eminentemente ‘eléctrica’.

Quantifi car o valor de aumento de efi ciência energética total dependerá sempre da adesão 

dos edifícios à RUTE, do rendimento actual dos sistemas de climatização existentes nesses 

edifícios e do tipo de perfi l de exploração individual. No entanto, ao centralizar a produção 

térmica, a potência necessária para suprir as necessidades individuais será menor, o coefi ciente 

de simultaneidade na utilização de energia aproximar-se-á de 50% e deste modo o perfi l de 

exploração dos equipamentos da cogeração será constante o que por si se traduz num aumento 

directo da efi ciência energética do conjunto e, indirectamente, na melhoria da efi ciência dos 

edifícios. A qualidade da assistência técnica a todos os utilizadores da RUTE é uma outra mais 

valia, económica e energética.

Os potenciais clientes ‘âncora’ da rede urbana estão já identifi cados assim como o percurso 

primário da infra-estrutura. Foi, assim, possível estimar as necessidades desses edifícios e pré-

-dimensionar a potência instalada da central de trigeração tanto térmica como eléctrica. 

A estimativa da melhoria da efi ciência energética para a satisfação das mesmas necessidades 

térmicas faz-se por comparação da RUTE com os sistemas convencionais de conversão, nos edifícios 

existentes ou nos novos ou reabilitados face às melhores opções da arte, e a RUTE. A electricidade 

produzida é contabilizada comparando-a com a produzida no sistema electroprodutor nacional.

Importa referir que o impacto da RUTE se traduz numa redução expressiva e efectiva em termos 

energéticos de 15% mas, em termos de CO
2
 o resultado não é tão expressivo pois é função do mix 

eléctrico nacional em 2020 que se prevê muito mais ‘verde’, conforme se explica em 3.2..

Entretanto não há que perder de vista que, para além do objectivo da redução das emissões do 

CO
2
 equivalente, a diversifi cação das fontes é muito relevante em termos de política energética 

nacional, nomeadamente, pela cogeração na sua versão de trigeração, como uma das vias 

privilegiadas face ao gás natural, o fóssil da transição de paradigma, por excelência. 

Observa-se ainda que a RUTE como todas as cogerações, por defi nição, produzem electricidade, 

a qual é contabilizada no quadro 37.

Quadro 6 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 prevista para 2020 

pela criação de uma rede urbana de calor e de frio

2004 2020 2004 2020

67 200 30 700

RUTE

TOTAL REDUÇÃO

301 800 234 600 77 000

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]

46 300



18 RSECE - Regulamento dos Sistemas 

Energéticos de Climatização em Edifí-

cios (DL nº 79/2006).

PLANO DE ACÇÃO PARA 
A ENERGIA SUSTENTÁVEL
DA CIDADE DO PORTO

42

3.3.1.3. Cogeração – Outras 

Os sistemas de cogeração são hoje em dia muito utilizados tanto na indústria como em 

edifícios com elevadas necessidades térmicas (hospitais, centros comerciais, etc.) pois atingem 

rendimentos globais muito superiores à produção convencional eléctrica sempre que se aproveita 

o calor libertado no processo de produção da electricidade para outros fi ns ao contrário da 

produção eléctrica convencional muito baseada em centrais térmicas que com o calor rejeitado, 

desperdiçam metade a dois terços da energia primária e sujeita à combustão. 

No Porto operam actualmente, e já o faziam em 2004, três instalações de cogeração em indústrias 

totalizando uma potência instalada de cerca de 11MW.

Segundo informação da EDP (19) há pendentes seis ‘Pedidos de Informação Prévia’ (PIP) de ligação 

à rede do Sistema Eléctrico Público ainda em fase de licenciamento totalizando cerca de 16MW de 

potência instalada em cogeração.

Um desses PIP corresponde à cogeração do Hospital de S. João com uma potência instalada de 

cerca de 7 MW
elect.

 e que está em fase de conclusão. 

O cálculo da estimativa de redução anual de emissões de CO
2
 por transferência de vector 

energético para produção das necessidades térmicas teve por base os perfi s de utilização do 

RSECE18, e a contabilização das necessidades térmicas de calor e frio foi suportada por um modelo 

de consumo de energia simplifi cado. 

Para os restantes PIPs, que totalizam cerca 9 MW, como não é conhecido o sector a que estarão 

afectas as cogerações, a metodologia seguida teve por base a potência eléctrica instalada 

assumindo um rendimento eléctrico de 35% e 55% térmico. Para efeitos de comparação com 

2004 assumiu-se que as necessidades de aquecimento e arrefecimento são independentes do 

sistema utilizado. A electricidade produzida é contabilizada comparando-a com a produzida no 

sistema electroprodutor nacional.

Aplica-se também neste caso a observação que se fez na RUTE relativamente ao impacto na 

redução do CO
2
 e à produção de energia eléctrica. 

3.3.2. Solar Térmico vs. Electricidade e vs. Gás Natural 

No sector residencial nacional as águas quentes sanitárias (AQS) representam cerca de 25% dos 

usos fi nais de energia pelo que é importante apoiar e fomentar a penetração do solar térmico 

que faz a captação da energia (radiação) solar (térmica) e transfere o calor para a água a níveis de 

temperatura adequados à utilização. É uma forma descentralizada e limpa de fazer um upgrade 

da própria casa com uma energia de proximidade que apenas requer um pequeno apoio a gás 

natural ou, no limite, mesmo eléctrico.

Quadro 7 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 prevista para 2020 por 

novas instalações de cogeração

2004 2020 2004 2020

24 200 5 800

Cogeração - Outras

TOTAL REDUÇÃO

108 600 84 400 27 700

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]

21 900



Novos Edifícios e 

Grandes Reabilitações

TOTAL REDUÇÃO

Quadro 8 - Estimativa de energia convencional e de emissões de CO
2
 evitadas em 2020 pela 

instalação de colectores solares térmicos na habitação privada (novos edifícios e grandes 

reabilitações)

7 700 1 700

15 400 7 700

2020

1 700

Área de colectores 
solares térmicos

[m2]

Energia Final 
convencional evitada21

[MWh/ano]

Emissões CO
2

evitadas
[tCO

2
/ano]

19 Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios 

(DL nº 80/2006).

20 Este valor médio tem em conta uma 

parte dos edifícios que não reunem 

condições de exposição solar ou con-

dições técnicas para a instalação de 

colectores. 

21 Electricidade, gás natural ou GPL.
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A difusão generalizada do solar térmico por colectores solares para AQS será uma realidade 

no próximo futuro em Portugal como o foi na Grécia, Chipre e Israel há 20 anos e na Áustria e 

Alemanha há 10 anos. Trata-se de tecnologias maduras que apenas carecem de enquadramento 

de verifi cação/garantia de qualidade dada a diversidade e a nem sempre elevada competência 

técnica dos agentes envolvidos. A sua difusão carece de programas consequentes que assegurem 

preços acessíveis dos equipamentos e qualidade técnica na instalação e manutenção bem como 

incentivos nacionais à ‘descarbonização’ do país. 

O uso do solar térmico (colectores solares) para o aquecimento ambiente é uma outra via possível 

de uso desta tecnologia. No entanto, a sua difusão requer maior cuidado técnico e deve ter como 

pressuposto, em todo o caso, também o uso do solar térmico ao nível da arquitectura recorrendo a 

uma série de estratégias, nomeadamente, de isolamento térmico, de aproveitamento dos ganhos 

solares e do sombreamento, de ventilação natural, de free cooling, etc. devidamente articuladas 

com vista a ter edifícios tanto quanto possível de classe energética A+ ou de desempenho superior 

(ver 3.4.).

3.3.2.1. Edifícios Novos e Grandes Reabilitações 

O RCCTE19 obriga à instalação de colectores solares térmicos nos edifícios de habitação sempre 

que, garantidas as condições para um bom desempenho, tal seja técnica e economicamente 

viável.

• Edifícios Novos e Grandes Reabilitações Não Municipais

Considera-se que a fracção solar média conseguida na produção de AQS será da ordem dos 50% 

no caso dos edifícios novos e de 45%20 no caso de grandes reabilitações. 

O edifi cado novo ou alvo de grandes reabilitações é, neste Plano, abordado nas suas várias 

componentes: envolvente, envidraçados, sistemas e AQS, de modo integrado, mais adiante, no 

capítulo 3.4.1.1. (lado da ‘procura’).

3.3.2.2. Edifícios Existentes 

Prevê-se que a constante sensibilização para as energias renováveis, as medidas de incentivo 

e o amadurecimento da tecnologia (traduzido em menor custo do equipamento) fomentem a 

difusão do solar térmico em todo o País até 2020 e, também, na Cidade do Porto nos edifícios 

existentes.



22 Regulamento das Características de 

Comportamento Térmico dos Edifícios, 

D. L. nº 80/2006 de 4 de Abril.

PLANO DE ACÇÃO PARA 
A ENERGIA SUSTENTÁVEL
DA CIDADE DO PORTO

44

• Edifícios Existentes Municipais

Habitação Social

O Porto dispõe de mais de 14 000 unidades de habitação social que albergam cerca de 20% da 

população da Cidade e que são propriedade da própria CMP. O objectivo neste caso é de difundir 

a energia solar para AQS na habitação social. 

A água quente sanitária representa o consumo energético unitário dominante nas famílias 

portuguesas (cerca de 25%). A energia solar térmica propicia, em condições de utilização anual, 

até 70% da energia necessária a uma temperatura adequada. Países como a Grécia e a Áustria 

com populações equivalentes à de Portugal têm hoje mais de 3 000 000 m2 instalados. Se Portugal 

atingir 2 000 000 m2 de colectores solares térmicos como é inferido, o Porto, com cerca de 2,5% 

deveria atingir um tecto de 50 000 m2. Os bairros sociais como representam 20% da população 

não deveriam andar longe dos 10 000 m2. 

Para a estimativa de redução das emissões de CO
2
 até 2020 considera-se a substituição dos 

sistemas de produção de AQS, alimentados a electricidade (termoacumulador eléctrico) ou a 

gás de petróleo liquefeito (GPL) ou a gás natural (esquentador), por colectores solares térmicos 

apoiados por sistemas que funcionem a gás natural. 

A Câmara Municipal do Porto estabeleceu como objectivo até 2012 a instalação de 5 000 m2 de 

colectores solares térmicos em edifícios de habitação social. O compromisso foi assumido tendo 

por base a Agenda Regional de Energia da CCDR-N no âmbito do Programa ON.2 que prevê como 

domínio de intervenção a “Promoção de utilização de água quente solar na habitação social”, 

o que viabilizaria este projecto. Difi culdades de ordem formal foram adiando sucessivamente 

o lançamento do Aviso que permitia a concretização de tal objectivo e cuja expectativa de se 

concretizar parece, agora, mais próxima de se tornar efectiva em 2012 para cerca de 4 000 m2.

No entanto, dada a relevância tecnológica e a expectativa da explosão da difusão dos colectores 

solares para AQS em confronto com o aumento do custo das energias convencionais e tendo em 

conta que o objectivo deste Plano se situa em 2020, afi gura-se adequado, face à dimensão do 

parque de habitação social, municipal e outro, na Cidade estabelecer uma meta de 12 000 m2 de 

colectores solares térmicos (para AQS), para toda a Cidade.

Considera-se que 12 000 m2 de colectores solares térmicos apoiados com caldeiras de gás natural 

de elevada efi ciência poderão estar instalados em habitação social do Porto em 2020. Assim, 

6 000 famílias poderão ter cerca de 65% das suas necessidades de energia para águas quentes 

sanitárias (AQS) supridas pelo Sol. Considerando uma média de 2 m2 de colector solar por fogo 

com uma produtividade de 500 kWh por ano e por m2 colector e tendo em conta as condições 

padrão de utilização, o Sol contribuirá anualmente com 6 000 MWh.

Entretanto, assumindo que dessas famílias 85% utilizava previamente electricidade para produzir 

AQS e 15% GPL ou gás natural com uma efi ciência de 50%, estima-se que essas necessidades de 

energia fi nal convencional seriam da ordem de 9 200 MWh. Com a contribuição solar e a utilização 

de sistemas de apoio mais efi cientes conseguir-se-á uma redução de energia fi nal por duas 

vias: por um lado, 65% das necessidades até agora supridas por termoacumuladores eléctricos 

(rendimento 85%) e esquentadores (rendimento 50%)22 por energia solar com um rendimento 

equiparado a 100%, (6 000 MWh) e, por outro lado, a utilização de sistemas de apoio a gás natural 

com rendimento superior a 85%, serão responsáveis por uma redução de cerca de 900 MWh de 

energia fi nal fazendo com que, no seu conjunto, se estime para esta operação uma redução de 

energia fi nal convencional de 6 900 MWh por ano e a correspondente redução anual de emissões 

num total de 3 600 tCO
2
.



Edifícios de Habitação 

Existentes

TOTAL REDUÇÃO

Solar Térmico

TOTAL REDUÇÃO

23 Electricidade, gás natural ou GPL.
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• Edifícios Existentes Não Municipais

Tendo por base o número de habitações existentes no concelho do Porto e a área média por fogo, 

que equivale a uma tipologia T2, calcula-se, usando a metodologia expressa no RCCTE, a área de 

colectores solares necessária e a energia suprida por eles. 

A estimativa de redução de emissões de CO
2
 inerente à energia de base fóssil que deixou de ser 

usada foi calculada assumindo que 85% das fracções habitacionais usa, na preparação de AQS, 

electricidade e as restantes gás natural ou GPL. 

Para tal considera-se que até 2020 aproximadamente 15% do edifi cado existente na Cidade 

do Porto (≈ 100 700 unidades de habitação) será provido de colectores solares térmicos para a 

produção de AQS, correspondendo a cerca de 50 000 m2. 

3.3.3. Produção Local de Electricidade de Fontes Renováveis

Na última década vários têm sido os instrumentos para incentivar a produção descentralizada de 

electricidade de origem solar fotovoltaica: microgeração (até 3,68 kW regime bonifi cado; até 5kW 

regime geral) ou minigeração (acima de 5 kW). A intenção original do DL nº 68/2002 (20) foi de, 

apesar dos custos serem muito elevados e representarem um ónus muito gravoso para o tarifário 

eléctrico dos portugueses, iniciar um processo de customização a uma tecnologia que virá a ter 

um lugar privilegiado num futuro não muito longínquo. Por isso, a necessidade de manter um 

programa de incentivo mas não ser legítimo liberalizar a sua difusão sem controlo. 

O Plano Nacional de Acção para a Efi ciência Energética em 2008 (17) estabeleceu como meta a 

instalação de 165 MW de potência em microgeração até 2015, tendo este valor sido actualizado, 

já em 2010, para 250MW até 2020 no PNAER (2).

Por sua vez a promoção da cogeração surge como um dos pilares na utilização racional da energia 

nos sectores da indústria, através da instalação ou reconversão dos sistemas existentes para gás 

Quadro 9 - Estimativa de energia convencional e de emissões de CO
2
 evitadas em 2020 pela 

instalação de colectores solares térmicos na habitação social (edifícios existentes)

* inclui 5 000 m2 inicialmente previstos até 2012

6 900 3 600

12 000* 6 900

2020

3 600

Área de colectores 
solares térmicos

[m2]

Energia Final 
convencional evitada23

[MWh/ano]

Emissões CO
2

evitadas
[tCO

2
/ano]

Quadro 10 - Estimativa de energia convencional e de emissões de CO
2
 evitadas em 2020 pela 

instalação de colectores solares térmicos na habitação privada (edifícios existentes)

25 000 12 100

50 000 25 000

2020

12 100

Área de colectores 
solares térmicos

[m2]

Energia Final 
convencional evitada17

[MWh/ano]

Emissões CO
2

evitadas
[tCO

2
/ano]
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natural e biomassa, e nos edifícios de serviços, nomeadamente na criação de centros de produção de 

energia através da cogeração em 25% dos edifícios hospitalares, até 2015, sendo ainda obrigatória 

a sua instalação em edifícios de serviços com uma área superior a 10.000m2 (salvo demonstração da 

sua não viabilidade económica), tornando-se assim a sua utilização mais comum. 

3.3.3.1. Solar Fotovoltaico

A microgeração veio permitir a produção descentralizada de electricidade a ser injectada na 

rede para potências instaladas até 3,68 kW, em regime bonifi cado, e até 5 kW, em regime geral, 

tendo sido inserida na Estratégia Nacional para a Energia 2020 que prevê que naquela data estas 

instalações totalizem 250 MW (13).

Numa outra escala, a STCP tem um projecto ainda em fase de análise de viabilidade económica 

para o aproveitamento das energias endógenas, nomeadamente a solar, na Estação de Recolha 

da Via Norte. A instalação fotovoltaica servirá também de sombreamento para os veículos aí 

estacionados com os benefícios energéticos daí decorrentes. 

A estimativa da potência instalada em micro e minigeração de electricidade fotovoltaica na 

Cidade do Porto em 2020 tem por base informação disponibilizada pela EDP (19) relativamente 

a instalações do primeiro tipo, tendo sido efectuada uma previsão para a produção fotovoltaica 

com minigeração com base na informação disponibilizada pela STCP e nas previsões nacionais 

do PNAER.

A potência total, instalada ou a instalar no Porto, de microgeração é de 575 kW, o que permite 

estimar que 1 100 MWh/ano de electricidade resultarão do Sol, evitando assim 140 toneladas de 

CO
2
.

Prevê-se, por outro lado, a instalação, até 2020, de 6 centrais de minigeração, de 125kW cada, que 

produzirão um total anual de aproximadamente 1 400 MWh o que equivalerá a 180 toneladas de 

CO
2
 evitado anualmente.

Relativamente à Estação de Recolha da STCP, o pré-estudo aponta para uma potência instalada 

de aproximadamente 1,5 GW, o que tendo em conta o número de horas de Sol no Porto permite 

gerar 2 400 MWh/ano.

Quadro 11 - Estimativa de energia eléctrica produzida e de emissões de CO
2
 evitadas em 2020 

pela instalação de sistemas solares fotovoltaicos

Via Norte - STCP

Micro e minigeração

TOTAL 

2 400

2 500

4 900

2020

310

320

630

Energia Produzida

[MWh/ano]

Emissões CO
2 

Evitadas*

[tCO
2
/ano]

* Usando o factor de emissões do mix eléctrico em 2020
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3.3.3.2. Valorização de Resíduos Urbanos 

A Lipor – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos é a entidade responsável pela 

gestão, valorização e tratamento dos resíduos sólidos urbanos (RSU) produzidos por oito 

municípios associados: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e 

Vila do Conde. Anualmente trata cerca de 500 000 toneladas de resíduos urbanos produzidos por 

cerca de um milhão de habitantes. 

Sustentada nos modernos conceitos de gestão de resíduos urbanos (RU), a Lipor desenvolveu 

uma estratégia integrada de valorização, tratamento e confi namento dos RU, baseada em três 

componentes principais: valorização multimaterial, valorização orgânica e valorização energética, 

complementadas por um Aterro Sanitário para recepção dos rejeitados e de resíduos previamente 

separados. 

A “Estratégia Lipor 2M – menos Resíduos, menos Carbono” materializa a resposta voluntária da 

Lipor no combate às alterações climáticas. 

As emissões associadas à gestão de resíduos, podem ser signifi cativamente reduzidas, através 

da prevenção da produção de resíduos, da valorização multimaterial, da valorização orgânica, da 

utilização de resíduos como fonte de energia e da adopção de procedimentos de operação que 

garantam um melhor controlo de emissões.

O sucesso do esforço de redução de emissões da Lipor depende da conjugação dos seguintes 

factores essenciais:

• Prevenção, redução e reutilização – importa, antes de mais, minimizar a quantidade de 

resíduos que é necessário tratar, cabendo ao cidadão reduzir a quantidade produzida;

• Recolha selectiva – é fundamental assegurar a separação de resíduos na origem e o 

seu correcto encaminhamento, por parte do cidadão, para ecopontos, ecocentros e 

contentores indiferenciados nos casos em que não existe outra alternativa;

• Opções sustentáveis de tratamento e destino fi nal – deve ser dada prioridade às opções 

de valorização (multimaterial e orgânica), seguida da valorização energética e, por último, 

do confi namento técnico. 

Em linha com os seus objectivos estratégicos e visando contribuir simultaneamente para o 

cumprimento dos objectivos de política climática defi nidos a nível da União Europeia, de Portugal 

e da região do Porto, o Conselho de Administração da Lipor comprometeu-se publicamente a 

realizar todos os esforços para diminuir a pegada carbónica da Lipor, tendo sido defi nida uma 

redução das suas emissões de CO
2
 em 12% em 2012 face a 2006, em 16% em 2016 e em 20% em 

2020. 

Em 2004, o biogás gerado era ainda queimado nos aterros, prática entretanto abandonada.

Em 2004 foram encaminhadas para a Lipor a totalidade dos RU produzidos no Município do Porto 

(163 674 toneladas), dos quais 128 224 toneladas foram valorizados energeticamente dando 

origem à produção de cerca de 68 215 MWh de energia eléctrica e a cerca de 72 060 toneladas de 

CO
2
 (produção de 532 kWhelect/ton e emissão de 0,562 tCO

2
 por tonelada de resíduos valorizados) 

(22).

Contabilizam-se neste ponto, a redução de energia eléctrica produzida mas também a 

correspondente redução de emissões de CO
2
, a eliminação das emissões por queima do biogás 

nos aterros e as emissões evitadas em consequência de opções de gestão dos RU ambientalmente 

mais relevantes, como a reciclagem e a compostagem.
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3.4. ACÇÕES DO LADO DA ‘PROCURA’

A Matriz Energética do Porto evidencia que do lado da ‘procura’ os edifícios são dominantes 

em termos de energia primária utilizada no Concelho do Porto, seguidos dos transportes, 

representando no conjunto cerca de 90% do consumo de energia, bem como das emissões de 

CO
2
 (58% da energia primária e 55% de emissões, no caso dos edifícios; 33% da energia primária 

e 36% de emissões, no que diz respeito aos transportes).

3.4.1. Parque Edifi cado

Da análise das fi guras 9 e 10 é possível verifi car que as ’quotas’ dos subsectores dos edifícios de 

serviços e dos edifícios de habitação representam por si só um valor de energia primária cuja 

ordem de grandeza é semelhante ao dos transportes no seu todo. 

Daí que um Plano de Acção para a Energia Sustentável tenha de passar necessariamente 

pela abordagem do edifi cado, muito embora se reconheça que os consumos ditados pela 

envolvente (aquecimento/arrefecimento) sejam pouco signifi cativos face aos usos nas AQS e nos 

equipamentos eléctricos. Mas, as experiências de conforto tenderão a alterar essas distorções. 

Para responder a estas questões e enquadrá-las numa estratégia para a Cidade mais abrangente 

foram desenvolvidos instrumentos de política de âmbito municipal que orientam, em conjunto 

com os nacionais, as intervenções sobre o desempenho energético do parque edifi cado da 

Cidade.

Figura 9 - Procura: Repartição da energia 

primária pelos principais sectores de activi-

dade (valores relativos)  

Figura 10 - Procura: Desagregação das emis-

sões de CO
2
 associadas a cada sector de acti-

vidade

Porto: 5 661 GWh de energia primária

Indústria - Outros
(8% EF)

Transportes
(45% EF)

Edifícios
(47% EF)

58%

9%

33%

26%

32%

Habitação
(21% EF)

Serviços
(26% EF)

Energia primária __%
Energia final (––% EF)

Porto: 1 304 300 tCO2

Indústria - Outros

Transportes

Edifícios55%

9%

36%

23%

32%

Habitação

Serviços

Quadro 12 - Estimativa de energia eléctrica produzida e de emissões de CO
2
 evitadas em 2020 

pela valorização de resíduos urbanos

* Emissões evitadas

- 23 600 46 000

Incineração

Aterro/Biogás

Reciclagem

Compostagem 

TOTAL

68 200

–

2004

44 600

–

2020

72 100

1 300

8 600*

200*

2004

47 100

–

26 600*

1 900*

2020

Energia Final Produzida

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]



24 Baixando este limite para 500 m2 no 

caso de tipologias particularmente 

‘energívoras’.
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Acções Nacionais

Regulamentos SCE, RCCTE e RSECE

O Sistema Nacional de Certifi cação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE) 

em vigor para edifícios novos ou alvo de grandes reabilitações a partir de 1 de Julho de 2007 tem 

como principais objectivos:

− Assegurar a aplicação regulamentar (RCCTE e RSECE), nomeadamente, no que respeita às 

condições de comportamento térmico dos edifícios, à efi ciência energética, à utilização 

de sistemas de energias renováveis e, ainda, às condições de garantia do ar interior, de 

acordo com as exigências e disposições contidas nos regulamentos indicados;

− Certifi car o desempenho energético e a qualidade do ar interior nos edifícios;

− Identifi car as medidas correctivas ou de melhoria de desempenho aplicáveis aos edifícios 

e respectivos sistemas energéticos, nomeadamente, caldeiras e equipamentos de ar 

condicionado, quer no que respeita ao desempenho energético, quer no que respeita à 

qualidade do ar interior.

O Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE), que 

regulamenta o desempenho do edifício enquanto sistema energético em si mesmo, na sua 

arquitectura e construção, aplica-se a todas as fracções autónomas dos edifícios de habitação e de 

serviços com sistemas/equipamentos de climatização com potência inferior a 25 kW e estabelece 

as regras e requisitos a observar no projecto de modo que:

− As exigências de conforto térmico, seja de aquecimento ou de arrefecimento, e de 

ventilação para garantia da qualidade do ar no interior dos edifícios sem recurso a 

sistemas de climatização, e, ainda, os meios de assegurar as necessidades de águas 

quentes sanitárias, possam vir a ser satisfeitas sem dispêndio excessivo de energia 

comercial para esse fi m; 

− Sejam minimizadas as situações patológicas nos elementos de construção provocadas 

pela ocorrência de condensações superfi ciais ou internas, com potencial impacte 

negativo na durabilidade dos elementos de construção e na qualidade do ar interior.

O Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE) aplica-se a 

edifícios/fracções autónomas com sistemas de climatização de potência superior a 25 kW ou com 

área útil superior a 1 000 m2 24 e estabelece:

− As condições a observar no projecto de edifícios que requeiram pela sua função sistemas 

de climatização, nomeadamente, os requisitos em termos de conforto térmico, renovação, 

tratamento e qualidade do ar interior, que devem ser assegurados em condições 

de efi ciência energética através da selecção adequada dos designados sistemas de 

climatização; 

− Os limites máximos de consumo de energia nos grandes edifícios de serviços existentes, 

para o edifício como um todo e, em particular, para a climatização; os limites máximos 

previsíveis sob condições nominais de funcionamento para edifícios novos ou para 

grandes intervenções de reabilitação de edifícios existentes que venham a ter novos 

sistemas de climatização abrangidos pelo RSECE; e, ainda, os limites de potência aplicáveis 

aos sistemas de climatização a instalar nesses edifícios; 

− Os termos da concepção, da instalação e do estabelecimento das condições de 

manutenção a que devem obedecer os sistemas de climatização, para garantia de 

qualidade e segurança durante o seu funcionamento normal, incluindo os requisitos, em 

termos de formação profi ssional, a que devem obedecer os principais intervenientes e a 
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observância dos princípios da utilização de materiais e tecnologias adequados em todos 

os sistemas energéticos do edifício, na óptica da sustentabilidade ambiental; 

− As condições de monitorização e de auditoria de funcionamento dos edifícios em termos 

dos consumos de energia e da qualidade do ar interior.

De notar que esta regulamentação se encontra sob a pressão da Comissão Europeia que acabou 

de publicar a nova EPBD – Energy Performance of Buildings Directive (23) a que liga o sistema 

nacional do SCE associado ao RCCTE e ao RSECE acima referidos. Isto signifi ca que o sistema 

SCE e regulamentos associados deverão ser proximamente revistos sem que isso signifi que que 

apontem já para os objectivos ou metas energéticas que virão a estar em vigor em 2020. 

Neste quadro é legítimo admitir – e é essa a posição do PAES-P – que seja possível encontrar 

desde já mecanismos de maior exigência de desempenho dos edifícios em geral, através de 

políticas de âmbito Municipal ou outro. 

Plano Nacional de Acção para a Efi ciência Energética - PNAEE

O PNAEE (17) integra um conjunto de programas de apoio e medidas de efi ciência energética 

para ser implementado num período até 2010.

O plano está orientado para a gestão da ‘procura’ energética de acordo com o preconizado na 

Directiva nº 2006/32/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril de 2006, relativa à 

efi ciência na utilização fi nal de energia e aos serviços energéticos.

Nos transportes são promovidas medidas relacionadas com a melhoria da efi ciência energética 

nos veículos, programa de mobilidade urbana e a efi ciência energética nos transportes.

As acções do PNAEE promovidas no sector dos edifícios têm como objectivo alcançar pelo menos 

uma classifi cação energética de B-, manifestamente insufi ciente no contexto apresentado acima,  

através da implementação de medidas de melhoria, quer a nível da substituição de equipamentos 

por outros de classe energética superior, passando pela renovação de vãos envidraçados, 

aplicação de isolamentos, utilização de biomassa por pellets para aquecimento (calor verde), quer 

promovendo sistemas de cogeração, de solar térmico e/ou microprodução, que é orientado para 

o aumento da penetração de energias endógenas nos sectores residencial e serviços e medidas 

de apoio relacionadas com efi ciência energética na iluminação, electrodomésticos, electrónica de 

consumo e reabilitação de espaços. 

Estão consagradas no PNAEE, entre outras, medidas orientadas para o fomento à efi ciência 

energética por via fi scal, como sejam a criação de regimes de amortizações aceleradas para 

equipamentos efi cientes e a interligação do regime de benefícios em sede de IRS com o Sistema 

de Certifi cação Energética nos Edifícios e as energias renováveis.

Etiquetagem de lâmpadas e electrodomésticos

No sentido de orientar os consumidores na escolha de lâmpadas e electrodomésticos de efi ciência 

energética mais elevada, foi homologado pela UE uma etiquetagem onde está defi nida a classe 

do respectivo equipamento. Esta está representada numa escala decrescente de consumo 

assinalada por letras de A a G (ou de G a A++ para os equipamentos de frio). Cada letra corresponde 

a uma classe, sendo que a classe A (ou A++) equivale à efi ciência energética máxima.
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A etiqueta energética é obrigatória nos seguintes electrodomésticos: 

- máquinas de lavar e/ou secar roupa; 

- máquinas de lavar loiça; 

- frigorífi cos e combinados;

- fornos eléctricos; 

- aparelhos de ar condicionado;

- iluminação. 

Como incentivo à aquisição de electrodomésticos mais efi cientes foi previsto no PNAEE 

(Plano Nacional de Acção para a Efi ciência Energética) a renovação de um milhão de grandes 

electrodomésticos, que será concretizado no Renove+, um programa de incentivos para a compra 

de electrodomésticos efi cientes.

Plano para a Promoção da Efi ciência no Consumo de Energia Eléctrica

O Plano para a Promoção da Efi ciência no Consumo de Energia Eléctrica (PPEC) é um programa 

de apoio gerido pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos e visa a promoção 

da melhoria da efi ciência no consumo de energia eléctrica através de acções empreendidas 

pelos comercializadores, operadores de redes e entidades de promoção e defesa dos interesses 

dos consumidores de energia eléctrica de Portugal Continental e das Regiões Autónomas. Este 

programa é destinado a todos os consumidores de electricidade dos diferentes segmentos de 

mercado. Nada consta para os consumidores de gás natural.

Para apoio às acções resultantes de medidas específi cas, é anualmente realizado um concurso 

de selecção, com critérios defi nidos nas Regras do Plano de Promoção da Efi ciência no Consumo.

As medidas de apoio para a efi ciência no consumo de energia eléctrica contempladas pelo 

PPEC são no âmbito da redução do consumo de energia eléctrica ou da gestão de cargas. São 

igualmente consideradas medidas de informação e de divulgação, indutoras de comportamentos 

mais racionais e que permitem a tomada de decisão mais consciente pelos visados no que diz 

respeito à adopção de soluções mais efi cientes no consumo de energia eléctrica.

Do ponto de vista do Regulamento Tarifário são elegíveis as acções que promovam a efi ciência do 

lado da ‘procura’ de energia eléctrica. As várias acções são valorizadas e hierarquizadas consoante 

os custos de implementação e os benefícios que produzam, sejam económicos ou ambientais 

associados à diminuição das emissões de gases poluentes, em particular gases com efeito de 

estufa como o CO
2
. 

Acções Regionais – Região Norte

Programa ON.2 – O Novo Norte

A CCDR-N (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte) lançou em 

Dezembro de 2008, o Plano de Acção para a Promoção da Energia Sustentável no Norte de 

Portugal, integrado no Pacto Regional para a Competitividade do Norte de Portugal, e apoiado 

por fundos do QREN Regional, que visava designadamente:

Etiqueta Energética para Electrodomésticos

da União Europeia
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• A criação de um quadro energético regional inovador, pautado por critérios e práticas 

estruturantes de efi ciência energética, de uso generalizado de energias renováveis, de 

conversão ou utilização descentralizada e de intensifi cação da penetração de vectores 

energéticos de menor impacto ambiental no quadro do cumprimento das metas da 

União Europeia para 2020;

• A promoção de uma estratégia coerente e consistente de gestão da procura energética 

por parte das actividades, de estímulo às operações que se orientem para a prossecução 

dos objectivos últimos de efi ciência energética, de valorização das energias endógenas e 

de redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Este programa com um conjunto de acções muito dirigidas à ‘procura’ energética, focaliza-se na 

optimização das piscinas públicas, do Norte de Portugal, na difusão dos colectores solares térmicos 

e na optimização térmica e energética, em geral, de edifícios institucionais, nomeadamente, 

das áreas desportiva, social e da saúde, bem como propõe vias de utilização mais efi ciente da 

biomassa e promoção da co-geração.

Acções no âmbito do Município do Porto

Observatório para a Sustentabilidade Energético-Ambiental de Edifícios da Cidade do Porto

O Observatório para a Sustentabilidade Energético-Ambiental de Edifícios da Cidade do Porto, 

doravante designado por Observatório, é uma unidade operacional externa ao processo de 

licenciamento mas que visa contribuir de forma estratégica para a avaliação do desempenho 

energético-ambiental dos edifícios passíveis de licenciamento na Cidade do Porto.

O Observatório tem por missão verifi car o desempenho do objecto a edifi car na Cidade do Porto 

na óptica da sua inserção, desde a primeira hora, no processo de gestão do ambiente urbano, 

que inclui a gestão dos recursos energéticos, para além da aplicação da própria regulamentação. 

Neste quadro, o Observatório contribui para alcançar os objectivos de promoção do Porto como 

cidade sustentável e é relevante, nomeadamente, na avaliação, exploração e potenciação do 

Sistema Multicritétio de Informação da Cidade do Porto - SIM-Porto numa versão mais valorizada 

na vertente energética.

Com a informação proveniente do Observatório e a valorização SIM-Porto será possível criar 

mecanismos de promoção da excelência na construção e da modernidade tecnológica no que 

respeita ao conforto, à energia e ao ambiente urbano; e, na monitorização, documentação e 

reporte da evolução do desempenho do parque construído, em particular, pela comparação do 

‘as built’ com o ‘as designed’. 

As funções do Observatório consistem no escrutínio e registo das soluções energéticas para 

habilitar a futuras políticas de âmbito municipal mas não confl ituam com as funções formais 

do Sistema Nacional de Certifi cação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE) 

criado pelo DL nº 78/2006 e gerido pela ADENE. O Observatório não visa verifi car o cumprimento 

dos requisitos regulamentares, mas antes verifi car do potencial de maior exigência regulamentar 

sob a iniciativa do município e interpela sobre os meios para o tornar efectivo.

SIM-Porto - Sistema Multicritério de Informação da Cidade do Porto (Publicado no Diário da 

República nº 199 - II Série, 16 de Outubro de 2007)

O SIM-Porto é um sistema multicritério de informação e análise de operações urbanísticas que 

visa assegurar o cumprimento dos objectivos programáticos do Plano Director Municipal do 

Porto (PDMP) e estabelecer as condições específi cas a observar nas operações urbanísticas, 



25 Dcc – Direitos concretos de constru-

ção - Defi nido no Artigo 20.º do SIM-

-Porto.
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ponderando de modo objectivo o respectivo interesse público, podendo vir a compensar a 

operação urbanística através da atribuição de direitos concretos de construção.

O SIM-Porto foi concebido a pensar nas operações urbanísticas de reabilitação urbana a promover 

na Área Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU), as quais deverão atender 

à protecção dos direitos dos residentes e à regeneração urbana, à salvaguarda e a valorização 

do património, à qualidade do desempenho funcional do edifício e à valorização do ambiente 

urbano. 

Foi, entretanto, entendimento que o SIM-Porto poderia ser o suporte de medidas de estímulo à 

melhoria energética dos edifícios reabilitados na ACRRU, em particular no Centro Histórico. Para 

tanto inseriu-se no SIM-Porto uma cláusula de bonifi cação por efi ciência energética, a que foi 

atribuído o artigo 24º que se reproduz:

O valor de Dcc25 apurado no artigo 22º será infl uenciado por um coefi ciente de valorização de 

efi ciência energética, CE, premiando desempenhos energético-ambientais superiores ao mínimo 

exigido pela legislação em vigor. O coefi ciente CE é atribuído com base na classifi cação energética 

resultante da aplicação do Sistema Nacional de Certifi cação Energética e da Qualidade do Ar 

Interior nos Edifícios - SCE (Decreto-Lei nº 78/2006 de 4 de Abril. Diário da República nº 67/2006 - I 

Série A. Ministério da Economia e Inovação. Lisboa.), avaliada no fi nal da construção em função 

da informação constante do certifi cado energético, e determinado de acordo com o seguinte 

quadro:

Entretanto, face à informação técnica recolhida com o Observatório, há um conjunto de medidas 

de política municipal que são passíveis de ser consideradas como conducentes a resultados 

signifi cativos no sentido da sustentabilidade energética do edifi cado adoptando medidas do tipo 

‘cenoura’ e/ou ‘coroa de louros’, isto é, dando benefícios de construção ou outros àqueles que 

constroem melhor do ponto de vista energético ou simplesmente dando visibilidade através de 

prémios e outros actos aos que têm um comportamento energético exemplar, seja a projectar 

(arquitectura e engenharia), seja a construir e a comercializar.

Para isso, bastará alargar o âmbito de aplicação do sistema SIM-Porto. É nesse sentido que uma 

comissão será em breve constituída com participação de especialistas do Urbanismo, da AdEPorto 

e entre outras entidades do Município ou externas para elaborar propostas com impacto efectivo 

no desempenho dos futuros edifícios novos ou grandes reabilitações.

Coefi ciente CE

1,30

1,20

1,10

1,00

Edifícios com mais de 75% das fracções com 

classifi cação energética A +

Edifícios com mais de 75% das fracções com 

classifi cação energética A ou A +

Edifícios com mais de 50% das fracções com 

classifi cação energética A ou A+

Restantes casos Artigo 25º
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Guia de Termos de Referência para a Reabilitação de Edifícios do Centro Histórico do Porto 

- GTR (24)

O Centro Histórico do Porto é manifestação patente e viva de uma malha urbana medieval 

que perdurou até ao presente. A caracterização construtiva dos imóveis que o conformam é 

testemunho de saberes e modos de construção cuja autenticidade importa preservar.

Neste contexto, a reabilitação dos edifícios – entendida como adequação dos espaços construídos 

às exigências programáticas e funcionais - enfrenta dois desafi os: 

− A adequação a padrões de habitabilidade e de conforto próprios dos nossos dias (sendo 

estes mutáveis e transitórios, sujeitos que estão a modismos, usos e costumes que a 

actualidade sucessiva e alternadamente prescreve e proscreve); e,

− A preservação da materialidade dos bens culturais identifi cados (estando nestes 

consignadas as técnicas e os processos construtivos, correntes à época de edifi cação e 

que hoje vão sendo dados como obsoletos).

O desempenho energético-ambiental dos edifícios deve ser lido, neste contexto, à luz daqueles 

desafi os. Os padrões de conforto e as exigências em termos de espaço, de ambiente térmico 

e acústico, etc., são hoje muito diferentes. Os usos e hábitos tendem a solicitar um consumo 

crescente de energia e essa tendência vem gerando impactes ambientais negativos. Por isso, 

importa garantir que, desde logo, a envolvente construída dos edifícios deixe de contribuir 

para usos desproporcionados de energia e dê um contributo para a racionalidade ou efi ciência 

energética do ambiente construído.

Importa usar as melhores soluções, mercê do desenvolvimento tecnológico e dos materiais de 

que hoje se dispõe, sem desvirtuar as características que os consignaram como Património da 

Humanidade da Unesco. E esse é um dos propósitos mais insistentes deste Guia de Termos de 

Referência. 

Este é também um projecto cultural que conjuga a perspectiva da reabilitação (adequação/

preservação) com o uso mais consciente da energia; projecto cultural porque implica alteração 

de mentalidades, ou pelo menos, chamada de atenção para modos diversos de observar e actuar.

Para um edifício da Baixa do Porto representativo da construção típica daquela zona, uma 

intervenção de reabilitação no âmbito do RCCTE com cuidados ao nível do isolamento térmico, 

controlo de radiação solar, vãos envidraçados e sistema de preparação de águas quentes sanitárias 

pode resultar numa redução de mais de 60% das necessidades de energia para aquecimento 

ambiente e AQS. 

O Guia de Termos de Referência, elaborado para a zona culturalmente mais sensível, reúne as 

condições para ser generalizável à Zona de Intervenção Prioritária (ZIP) e à Área Crítica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística (ACCRU) com as necessárias adaptações.

Reabilitação de Edifícios no Centro 

Histórico do Porto - Guia de Termos 

de Referência para o Desempenho 

Energético - Ambiental
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3.4.1.1. Edifícios Novos e Grandes Reabilitações 

A Estratégia para a Sustentabilidade identifi ca a renovação urbana como uma prioridade. Esta 

pode ser entendida como a construção nova de novas centralidades, edifícios como o futuro 

Campus da Justiça ou clusters de edifícios. A necessidade de construção de novos edifícios 

energeticamente ‘exemplares’ deve ser acompanhada por igual política no que respeita à 

reabilitação urbana, com a valorização e potenciação das virtudes da Cidade compacta, que 

privilegia a mobilidade pedestre, favorece a optimização de infra-estruturas e o acesso aos 

serviços e salvaguarda uma melhor qualidade de vida das populações. Assim se valoriza a riqueza 

dos por demais reconhecidos valores patrimoniais, arquitectónicos e urbanísticos do Porto 

melhorando a atractividade da Cidade também pela mais-valia das requalifi cações adaptadas aos 

novos tempos, coerentes e consistentes com os novos valores da sustentabilidade urbana; das 

vantagens do clima em termos de amenidade, de amplitudes térmicas e de exposição solar, para 

proveito ao nível do desempenho energético do edifi cado e da qualidade do ambiente interior 

sem consumos desproporcionados de energia fóssil; e, das oportunidades da melhoria do grau de 

arborização e da criação de áreas de espaços públicos amenos e seguros.

É nesta nova abordagem de sentir e viver a Cidade que foram desenvolvidos pela CMP estudos e 

documentos estratégicos de planeamento e defi nição de critérios de conforto e sustentabilidade, 

nomeadamente para o Centro Histórico, com a colaboração da parte das entidades do Ministério 

da Cultura, e que são a base de partida deste Plano.

A responsabilização conjunta na defi nição da qualidade, da excelência e de critérios sociais, 

económicos e de sustentabilidade na construção e reabilitação de edifícios públicos ou privados, 

apoiada em ferramentas que já existem, nomeadamente, no Observatório, no SIM-Porto e na 

regulamentação energética nacional e comunitária, serão a base do sucesso da criação/renovação 

dos edifícios do futuro no Porto.

• Edifícios Municipais

Neste âmbito, destacam-se três grandes grupos: os novos equipamentos, a reabilitação do 

edifi cado de habitação social e as grandes reabilitações de edifícios institucionais.

Figura 11 – Áreas especiais de reabilitação, incluindo o Centro Histórico do Porto – Património 

Mundial



26 Nic – Necessidades nominais anuais 

de energia útil para aquecimento (RC-

CTE - Decreto-Lei n° 80/2006 de 4 de 

Abril. Diário da República n° 67/2006 - I 

Série A. Lisboa.).
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Equipamentos

No âmbito da acção da Câmara Municipal do Porto, relativamente a equipamentos, apenas se 

prevê nova edifi cação em termos de edifícios escolares e de equipamentos desportivos de apoio, 

nomeadamente: o Centro Educativo das Antas e o Centro Escolar de S. Miguel de Nevogilde 

(reconstrução e nova construção).

Por defeito apenas se contabiliza o impacto da instalação de colectores solares térmicos para 

aquecimento de águas sanitárias tendo em conta a energia fóssil evitada quando comparado 

com os sistemas convencionais. 

Reabilitação de Habitação Social

Em 2004 foi assinado um acordo de colaboração entre o actual Instituto de Habitação e Reabilitação 

Urbana (IHRU, IP) e a CMP, no âmbito do programa PROHABITA, que incluía o apoio fi nanceiro 

à reabilitação de 5 000 fogos municipais (interior das fracções, partes comuns e envolvente 

dos edifícios) em regime de renda social ou apoiada. Com base na informação fornecida pela 

DomusSocial (25) sobre os bairros em que está prevista intervenção, nomeadamente os bairros 

de Lordelo do Ouro, Santa Luzia, Aldoar, entre outros, fez-se uma estimativa do impacto das 

medidas de reabilitação no consumo de energia para aquecimento ambiente. 

As intervenções, com interacção na vertente térmica, previstas para estes bairros centram-se 

maioritariamente em operações de revisão das coberturas, revestimento e/ou recuperação das 

fachadas e substituição de caixilharia. 

Com este tipo de intervenção estima-se que estes fogos possam subir duas classes energéticas 

de E para C. Esta subida refl ectir-se-á particularmente na energia para aquecimento ambiente 

(Nic26). Admite-se que, em relação ao Nic, o consumo real de energia para aquecimento será de 

cerca de 30% do valor nominal e que o aquecimento será feito através de equipamentos portáteis 

e algum GPL.

Reabilitação de Edifícios Institucionais

Alguns dos edifícios mais emblemáticos da Cidade do Porto têm sido e serão durante a próxima 

década alvo de grandes intervenções de reabilitação, como por exemplo: 

− Mercado Ferreira Borges;

− Mercado do Bolhão;

− Pavilhão Rosa Mota;

− Mercado Bom Sucesso.

Nestas intervenções de reabilitação, em que se estima uma área de 13 500 m2, pretende-se 

assegurar o melhor comportamento térmico dos edifícios e a efi ciência energética dos vários 

subsistemas que os integram, numa perspectiva de excelência do edifi cado. Tendo em conta a 

nova função a que os espaços se destinam quando diferente da original e a menor necessidade 

de energia para essas funções e as correspondentes menores emissões de CO
2
, sendo que a sua 

classifi cação energética será superior à actual garantindo-se no mínimo que esta atinge um valor 

regulamentar como se de um edifício novo se tratasse. 



27 Do âmbito do RCCTE.

28 SCE – Sistema Nacional de Certifi cação 

Energética e da Qualidade do Ar Interior 

nos Edifícios. Decreto-Lei n° 78/2006 de 

4 de Abril. Diário da República n° 67/2006 

- I Série A. Lisboa.

PLANO DE ACÇÃO PARA 
A ENERGIA SUSTENTÁVEL
DA CIDADE DO PORTO

57

• Edifícios Não Municipais

Habitação e Pequenos Edifícios de Serviços27

Para a habitação e pequenos edifícios de serviços não municipais, foram considerados vários 

cenários no que diz respeito à utilização de energia. Os edifícios foram divididos em grandes 

reabilitações ou novos.

Para as grandes reabilitações consideraram-se três cenários de utilização de energia: actual, após 

reabilitação (correspondente a uma classe B- do SCE obrigatória) e após uma reabilitação de 

excelência ao nível das preocupações com a efi ciência energética.

Para os edifícios novos consideraram-se dois cenários de utilização de energia: edifícios que 

cumprem os mínimos da actual regulamentação SCE28 (que deverão obter uma classe energética 

B-) e edifícios com uma concepção de excelência ao nível das preocupações com a efi ciência 

energética (correspondente a uma classe energética A+). Os valores apresentados para 2020 

correspondem à redução esperada de energia fi nal e CO
2
 deste cenário de construção efi ciente 

(A+) face ao paradigma actual (B-).

A reabilitação de edifícios constituirá a maior fatia das intervenções no sector da construção na 

Cidade do Porto. Considera-se que a zona que seria mais benefi ciada seria a Baixa porque é uma 

área do Porto que se quer revitalizar tendo sido criada a Sociedade de Reabilitação Urbana da 

Baixa Portuense - Porto Vivo, SRU que tem promovido programas de fi nanciamento e incentivos 

à reabilitação. A PortoVivo, SRU contabilizou em levantamento que existem cerca de 47 000 fogos 

a necessitar de reabilitação naquela área. 

A área de intervenção de reabilitação estimada tem por base o valor actualmente já contratualizado 

(26) acrescido de 50% até 2020, ou seja, cerca de 750 000 m2 em 2020. Para além dessa estimativa 

foram também consideradas algumas intervenções que estão já identifi cadas. Assim, a área total 

é de cerca de 790 000 m2. 

No que diz respeito à construção de novos edifícios considera-se que no concelho do Porto as 

áreas para construção nova são reduzidas e que o sector está em crise, pelo que as perspectivas 

são, na melhor das hipóteses, de quase estagnação. Estima-se assim, com base em dados recentes 

recolhidos no âmbito do Observatório, que a área de nova construção para os próximos 10 anos 

será de cerca 100 000 m2.

Quadro 13 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 nos Edifícios 

Municipais (Edifícios novos ou grandes remodelações)

-

7 500

900

-30

1 200

100

7 100 7 130

Equipamentos

Reabilitação 

Habitação Social

Grandes 

Reabilitações

TOTAL REDUÇÃO

-

15 300

1 900

2004

-200

9 200

1 100

2020 2004 2020

30

3 300

400

Acção Local

Redução

-

3 000

400

Mix Eléctrico

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]



29 Do âmbito do RSECE - Regulamento 

dos Sistemas Energéticos de Climati-

zação em Edifícios. Decreto-Lei nº 79/

2009 de 4 de Abril. Diário da República 

n° 67/2006 - I Série A. Lisboa.
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Grandes Edifícios29

A área de intervenção considerada em termos de edifícios de serviços (vulgo grandes edifícios) 

tem em conta os dados recolhidos pelo Observatório e que se referem aos edifícios construídos 

entre Julho de 2007 e Dezembro de 2009. Estima-se que, em média, se construa e reabilite cerca 

de 25 000 m2 por ano sendo que a reabilitação está em fase de crescimento. Considera-se como 

cenário de projecção até 2020 que a construção nova será de cerca de 10 000 m2/ano e que a área 

de edifícios alvo de grandes reabilitações é cerca de 15 000 m2/ano. Para além desta estimativa 

foram também contabilizadas algumas intervenções que estão já identifi cadas e projectadas. 

Assim, considera-se uma área total de 340 000 m2, novos e reabilitados, até 2020.

Determina-se o valor do IEE (Indicador de Efi ciência Energética), seguindo a metodologia defi nida 

no Anexo IX do RSECE, representativo da generalidade dos edifícios existentes na cidade do Porto. 

Para os edifícios novos ou sujeitos a grandes reabilitações considera-se que, de acordo com o que 

se verifi ca no Observatório, para 50% da área o IEE seria o correspondente a uma classe energética 

B- mínimo exigido pelo SCE e para os restantes 50% admite-se um cenário de excelência para 

o qual se considerou um IEE correspondente à classe energética A+. Os valores apresentados 

para 2020 correspondem à redução esperada de energia fi nal e CO
2
 deste cenário de construção 

efi ciente (A+) face ao paradigma actual (B-).

Quadro 14 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 na Habitação 

e Pequenos Edifícios de Serviços Não Municipais (Edifícios novos ou grandes reabilitações)

27 500 26 600

Reabilitação

Novos

TOTAL REDUÇÃO

80 200

-

2004

54 200

- 1 500

2020

36 400

-

2004

10 100

- 300

2020

12 900

300

Acção Local

Redução

13 400

Mix Eléctrico

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]

Quadro 15 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 nos Grandes 

Edifícios Não Municipais (Edifícios novos ou grandes reabilitações)

40 700

35 300

-

10 900

- 2 100

26 500

Reabilitação

Novos

TOTAL REDUÇÃO

89 500

-

2004

60 600

- 11 800

2020 2004 2020

14 100

2 100

Acção Local

Redução

10 300

-

Mix Eléctrico

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]
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3.4.1.2. Edifi cado Existente

A regulamentação do desempenho energético de edifícios prevê que os grandes edifícios (área 

útil superior a 1 000 m2 ou potência de climatização superior a 25 kW) sejam certifi cados tendo 

por base uma auditoria energética e da qualidade do ar interior. Caso o edifício ultrapasse os 

valores máximos regulamentares é obrigatório elaborar e submeter um Plano de Racionalização 

Energética (PRE) no qual são elencadas as medidas de racionalização, que são técnica e 

economicamente viáveis. A elaboração do PRE é da responsabilidade do proprietário e tem que 

ser aprovado pela Entidade Supervisora do SCE, a ADENE. 

Neste ponto distinguem-se as acções ao nível do parque edifi cado, dividido por propriedade 

municipal e não municipal.

• Edifícios Municipais

A CMP desencadeou, no âmbito do SCE, um processo de certifi cação dos seus edifícios.

Para se estabelecer as prioridades de intervenção nos edifícios municipais foi feito um 

levantamento de todos os edifícios tanto pela quantifi cação dos consumos e respectivos vectores 

energéticos quanto pela identifi cação dos principais equipamentos presentes. Assim, em fi nais 

de 2008 já estavam seleccionados dois edifícios emblemáticos da Cidade do Porto, para serem 

submetidos a uma auditoria energética no âmbito do SCE, a Biblioteca Municipal Almeida Garrett 

- BMAG e a Casa-Museu Guerra Junqueiro. 

Também no que respeita aos edifícios geridos pelas empresas municipais foi feito um 

levantamento, tendo três piscinas cobertas sido auditadas. 

No entanto, até 2020 todos os edifícios com mais de 1 000 m2 de área útil ou mais de 25 kW 

de potência instalada para climatização terão de ser sujeitos a uma auditoria no seguimento 

da qual decorrerão medidas de racionalização energética. O conjunto dos edifícios municipais 

abrangido, e que inclui nomeadamente a Biblioteca Municipal Almeida Garrett, a Casa-Museu 

Guerra Junqueiro e as 3 piscinas municipais cobertas totaliza uma área de 70 000 m2. 

Tendo por base a avaliação das facturas de electricidade e de combustíveis, do ano de 2007/8, 

estabeleceu-se uma primeira estimativa do consumo do edifício. 

A estimativa da redução no consumo de energia fi nal foi calculada por diferentes meios, consoante 

o grau de desenvolvimento e de conhecimento do edifício:

− Calculado - quando o edifício foi alvo de uma auditoria recente;

− Estimativo - de acordo com a tipologia e retirado de literatura;

− Estatístico - fornecido pela ADENE tendo por base os planos de racionalização energética 

(PRE) de certifi cados emitidos em edifícios existentes para o distrito do Porto.



30 Do âmbito do RCCTE.

31 Do âmbito do RSECE.

32 AVAC - Aquecimento, 

Ventilação e Ar Condicionado.
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• Edifícios Não Municipais

Habitação e Pequenos Edifícios de Serviços30

Nesta tipologia de edifícios existentes as medidas de efi ciência energética prendem-se 

essencialmente com as AQS, já atrás quantifi cadas em 3.3.2., e com os equipamentos eléctricos, 

que serão quantifi cados em 3.4.1.3..

Grandes Edifícios31 

No contexto regulamentar actual, é expectável que uma grande parte dos edifícios de serviços da 

Cidade do Porto seja sujeita a auditoria energética e sobre a qual se elabore um PRE. 

Nos edifícios de serviços, os usos mais passíveis de obterem reduções efectivas de energia são 

a climatização, a produção de águas quentes sanitárias e a iluminação. Assim, admite-se uma 

redução de 20% do uso de energia para climatização, 15% para produção de águas quentes 

sanitárias e 30% para a iluminação. 

A desagregação por usos (iluminação, AVAC32, AQS, etc.) foi estimada de acordo com alguma 

bibliografi a.

Quadro 16 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 no Edifi cado 

Municipal (Edifícios existentes)

3 080

Edifi cado Municipal 

(Edifícios Existentes)

TOTAL REDUÇÃO

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]

1 020 1 870

2004 2020 2004 2020

2 890

12 970 9 890 3 950 1 060

Acção Local

Redução

Mix Eléctrico

Quadro 17 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 nos Grandes 

Edifícios Não Municipais (Edifícios existentes)

414 000 147 700

137 200 266 300

Grandes Edifícios 

Não Municipais 

(Edifícios Existentes)

TOTAL REDUÇÃO

1 035 400

2004

898 200

2020 2004 2020

67 200

Acção Local

Redução

199 100

Mix Eléctrico

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]
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3.4.1.3. Smart-mettering, Electrodomésticos e Outros Equipamentos Eléctricos

• Smart-mettering

Os sistemas inteligentes de contagem são uma inovação tecnológica que tem vindo a ser testada 

e implementada na Europa e dará suporte à gestão técnica e comercial dos sistemas eléctricos 

de energia do futuro. Os benefícios destes sistemas são ainda potenciados pela possibilidade de 

colaborarem na gestão do sistema electroprodutor, nomeadamente pela integração optimizada 

em larga escala de geração de energia renovável. 

Como consequência da penetração da tecnologia associada aos contadores digitais no segmento 

de baixa tensão e da necessidade de ter novos mecanismos que potenciem a efi ciência energética 

dos consumidores, desenvolveram-se soluções que estão actualmente a ser implementadas em 

Portugal, permitindo um novo tipo de relações contratuais, introdução da ‘oferta’ e ‘procura’ e 

fundamentalmente, uma abordagem centrada no consumidor.

Os sistemas inteligentes de contagem e as redes de energia do futuro permitirão promover uma 

abordagem centrada no consumidor e melhorar a qualidade de serviço promovendo activamente 

um mercado europeu de energia e a sustentabilidade ambiental. No Porto, estima-se que até ao 

fi nal do ano 2020 todas as habitações e pequenos edifícios de serviços possam ter um sistema 

de contagem inteligente instalado, o que permitirá a redução dos consumos eléctricos motivado 

pelo conhecimento e possibilidade de alteração dos comportamentos ou hábitos na utilização da 

energia, passando assim a energia a ser utilizada de forma mais racional e efi ciente.

Para a contabilização da redução de emissões de CO
2
, assume-se uma penetração de 100% 

em 2020 de contadores inteligentes, ou seja, nas cerca de 100 700 habitações no Porto, e uma 

redução de consumo eléctrico global na habitação de 1%, valor este assumido tendo em conta o 

objectivo defi nido na Directiva 2006/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho em 5 de Abril 

de 2006 relativa à efi ciência na utilização fi nal de energia e aos serviços energéticos.

• Electrodomésticos e outros equipamentos eléctricos

Numa habitação o consumo de energia eléctrica associado a equipamentos tais como frigorífi co/

congelador e iluminação representa cerca de 20% (16) do total de energia utilizada. Com 

a descontinuação de produção de equipamentos de baixa efi ciência (classes C, D, etc.), os 

equipamentos de substituição serão de classes de desempenho energético A, A+ ou A++ resultando 

numa importante poupança de energia eléctrica. Estes consumos são comummente afectos aos 

usos de energia nos edifícios. No entanto, são consumos que têm a ver com as actividades e não 

são propriamente ligados à bondade energético-ambiental dos edifícios. Logo, é conveniente 

que se estabeleça metodologicamente uma separação entre estes consumos ‘nos edifícios’ e 

os consumos devidos à inadequação ambiental dos edifícios para proporcionar condições de 

conforto e de saúde aos seus utentes, tanto quanto possível sem appliances específi cas, seja para 

o aquecimento, seja para o arrefecimento.

Quadro 18 - Estimativa de energia eléctrica e de emissões de CO
2
 evitadas em 2020 no Smart- 

mettering

Smart-mettering

TOTAL REDUÇÃO

6 200

6 200

2020

3 000

3 000

2020

Energia Final Eléctrica evitada

[MWh/ano]

Emissões CO
2
 evitadas

[tCO
2
/ano]



51 900

33 Iniciativa Pública P3E.
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De acordo com os Censos 2001 o Porto alberga cerca de 100 700 famílias com uma dimensão 

média de 2,6 pessoas, sendo que 25% são unipessoais. 

Considera-se que numa família padrão a utilização de energia eléctrica afecta ao frigorífi co com 

congelador possa passar dos 1000 kWh
elect

/ano33 para os 365 kWh
elect

/ano, a energia utilizada em 

máquinas de lavar roupa e louça possa ser reduzida de 640 kWh
elect

 /ano para 440 kWh
elect

/ano e 

na iluminação se possa reduzir de 500 kWh
elect

/ano para 160 kWh
elect

/ano.

Frigorífi co/congelador e máquinas de lavar roupa e louça: considerando-se um frigorífi co com 

congelador, uma máquina de lavar roupa e outra de lavar louça por agregado familiar ter-se-á 

um número estimado de equipamentos de cerca 302 100. Admite-se que 20% destes agregados 

substituirão estes electrodomésticos existentes por novos de classe A+.

Iluminação: considerando que até 2020 todos os agregados familiares substituirão as suas 

lâmpadas (o tempo de vida útil de 1000 h de uma lâmpada comum esgota-se neste tempo) por 

lâmpadas de elevada efi ciência com uma redução de consumo de energia eléctrica de cerca de 

60%.

Quadro 19 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 na 

substituição de frigorífi cos/congeladores, máquinas de lavar louça e roupa e da iluminação

Energia Final

[MWh/ano]

38 000

Frigorífi co/
Congelador

Máquina de Lavar 
Roupa e Louça

Iluminação

TOTAL REDUÇÃO

25 300

16 100

45 300

2004

9 200

11 100

14 500

2020

12 400

7 900

22 200

2004

1 200

1 400

1 900

2020

3 300

4 000

15 100

Acção Local

Redução

7 900

2 500

5 200

Mix Eléctrico

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]
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3.4.2. Mobilidade e Transportes

Tal como referido anteriormente o sector dos transportes representava, em 2004, 33% do 

consumo global de energia primária na Cidade do Porto (16). 

Apresenta-se nas fi guras 12 e 13 a desagregação respectivamente da energia primária e das 

emissões de CO
2
 associadas ao sector dos transportes no Concelho do Porto por vector energético.

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 

signifi cativo isto apesar de cerca de metade da frota da STCP ser a gás natural.

A perspectiva da ‘procura’ por modo de transporte está representada na fi gura 14 em termos de 

energia primária e na fi gura 15 em termos de emissões de CO
2
 associadas.

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 para 

mobilidade, sendo 1% ferroviário (comboio e metro) e os restantes 6% rodoviário. Refi ra-se, a 

título de curiosidade, que no transporte colectivo assegurado actualmente pela STCP o peso 

energético do gás natural é superior ao do gasóleo. Apresentam-se no quadro 20 os indicadores 

de sustentabilidade que proporcionam algum benchmarking face ao todo nacional relativamente 

ao sector dos transportes.

Figura 12 - Oferta: Desagregação da oferta 

de energia no sector dos transportes no 

Concelho do Porto por vector energético

Figura 13 - Oferta: Desagregação das 

emissões de CO
2
 no sector dos transportes 

associadas a cada vector energético

Transportes: 1 849 GWh de energia primária (33% do total do Porto)

Energia primária __%
Energia final (––% EF)

Gasolinas
(39% EF)

Electricidade
(1% EF) Gasóleo

(57% EF)

57%

39%

1%
3%

GN
(3% EF)

Transportes:  475 656 tCO2 (36% do total do Porto)

58%

38%

1%
3%

Gasolinas

Electricidade

Gasóleo

GN

Figura 14 - Procura: Desagregação do uso 

de energia por modo de transporte (valores 

relativos)

Figura 15 - Procura: Desagregação das emis-

sões de CO
2
 associadas aos diferentes modos 

de transporte

Transportes: 1 849 GWh de energia primária (33% do total do Porto)

55%38%

6%
1%

Energia primária     __%
Energia final        (––% EF)

Transporte colectivo- ferroviário
(1% EF)

Transporte de
mercadorias

e outros
(38% EF)

Transporte individual
(55% EF)

Transporte colectivo
- rodoviário

(6% EF)

Transportes: 475 656 tCO2 (37% do total do Porto)

54%39%

6%
1%

Transporte colectivo
- ferroviário

Transporte de
mercadorias

e outros Transporte
individual

Transporte colectivo
- rodoviário
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Verifi ca-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. 

No sector dos transportes identifi cam-se medidas de efi ciência 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, em 2005 e 2006, dois 
anos seguintes ao ano de base deste estudo é já signifi cativo em termos de redução do uso de 
combustíveis na Cidade).

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

Melhoria da efi ciência energética

A melhoria da efi ciência energética do transporte colectivo, que passa por uma auditoria 
energética que permita classifi car detalhadamente o uso de energia em função do transporte 
provido e de onde nasçam, naturalmente, medidas de racionalização do consumo.

Sensibilização, formação e informação

Acções de sensibilização junto das empresas transportadoras e dos condutores particulares sobre 
condução económica e defensiva.

Dar toda a prioridade à redução dos percursos de transporte individual motorizado estimulando 
os meios colectivos de transporte (Metro/STCP/CP), favorecendo a intermodalidade, criando 

efectivas oportunidades e infra-estruturas cicláveis e promovendo percursos urbanos pedestres.

Quadro 20 - Parâmetros de benchmarking do sector dos transportes

Energia

7,74

4,34

3,03

0,05

0,26

Emissões

1,99

1,16

0,76

0,02

0,05

5 786

238 954

114

10 529 255

Energia

7,01

4,66

2,19

0,05

-

Emissões

1,82

1,24

0,55

0,02

-

Porto Portugal
Indicadores de benchmarking

demográfi cos (2008)

Densidade populacional [hab/km2]

Número de habitantes

Indicadores de benchmarking

energéticos e de emissões de CO
2

Total de energia primária no sector dos 

transportes per capita 

[MWh/habitante] | [tCO
2
/habitante]

Energia fi nal no sector dos transportes

[MWh 
EF

/habitante] | [tCO
2
/habitante]

– Gasóleo

– Gasolinas

– Electricidade

– Gás natural



34 Resolução do Conselho de Ministros 

nº 21/2005 de 5 de Fevereiro. Diário da 

República nº 25/2008 - I Série. Lisboa.
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Entretanto, há um conjunto de instrumentos de política, nacionais e municipais, necessariamente 

datados, mas que importa ter presente.

Plano Nacional de Acção para a Efi ciência Energética

Está previsto no PNAEE, um sistema de incentivos denominado, Programa Mobilidade Urbana, 

onde são apoiadas as medidas relacionadas com as necessidades modais e pendulares do 

transporte público nos grandes centros urbanos e empresariais.

Incorporação de biocombustíveis na gasolina e gasóleo

No âmbito da ENE, em 2008 foi aprovado na RCM 21/2008 de 5 de Fevereiro 34 a incorporação de 

10% de biocombustíveis até 2010, que posteriormente deu origem ao Decreto-Lei nº 49/2009 

(29), onde se estabelece a obrigatoriedade de incorporação de biocombustíveis nos combustíveis 

rodoviários, até um máximo de 20%. Este objectivo encontra-se também traçado no Plano 

Nacional de Acção para as Energias Renováveis (PNAER), de 14 de Julho de 2010 (2). 

Autoridade Metropolitana de Transportes

A Autoridade Metropolitana de Transportes do Porto (AMT) encontra-se formalmente constituída 

e tem como atribuições decorrente do seu regime jurídico da Lei nº 1/2009, que estipulou 

a actuação nas áreas de planeamento, organização, operação, fi nanciamento, fi scalização e 

desenvolvimento do transporte público de passageiros.

Uma das principais medidas propostas para a concretização dos objectivos subjacentes à 

operacionalização da AMT, será a gradual transferência modal, da Área Metropolitana do Porto 

(AMP) do transporte individual para o transporte colectivo.

O resultado desta medida, na melhoria da efi ciência energética e no impacto na redução de 

emissões de CO
2
, na Cidade do Porto, será contabilizado no decurso da monitorização da 

implementação do PAES, pois nesta altura ainda não existem dados para tal.

‘Loja da Mobilidade’

É um dos instrumentos da gestão da mobilidade - conceito que se tem desenvolvido a nível 

mundial e que pretende reduzir o volume de tráfego limitando as viagens realizadas em transporte 

individual e fomentar o uso de modos de transporte sustentáveis (transportes públicos, a bicicleta 

ou a locomoção pedestre).

A ‘Loja da Mobilidade’ surgiu da participação da Câmara Municipal do Porto no projecto 

comunitário MOST (Mobility Management Strategies for the Next Decades) que tem como principal 

objectivo desenvolver e avaliar estratégias de gestão da mobilidade em países europeus.

Actualmente a ‘Loja da Mobilidade’ encontra-se no âmbito do projecto comunitário Civitas Plus 

(www.civitas.eu), onde a CMP lidera um consórcio que reúne diversas instituições da Cidade. O 

projecto decorrerá de Setembro de 2008 a Setembro de 2012, e engloba, entre outras acções, 

a instalação de uma nova ’Loja da Mobilidade’ na zona do pólo universitário da Asprela o que 

aconteceu em Setembro de 2010 e o desenvolvimento de novos serviços.

Medidas de Prioridade ao Transporte Público na Cidade do Porto

O relatório das Medidas de Prioridade ao Transporte Público na Cidade do Porto apresentado em 

Setembro de 2008, tem em vista a melhoria efectiva da velocidade dos veículos e o levantamento 

dos pontos de constrangimento existentes na Cidade do Porto. Este relatório teve como fi nalidade 

potenciar o transporte público, tornando o espaço público mais efi ciente e adequado aos 

utilizadores, assumindo medidas minimizadoras do impacto da circulação dos autocarros dentro 

da Cidade e fomentando a criação de interfaces dedicados ao serviço de transporte rodoviário 

promovendo a concentração de serviços.
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3.4.2.1. Transportes Colectivos 

Os transportes colectivos na Cidade do Porto remontam a 1872, comportando actualmente um 

largo sistema de transportes colectivos ferroviários e rodoviários, do qual fazem parte entidades 

públicas e privadas. 

• Transportes Colectivos - Públicos

Metro do Porto

A Metro do Porto iniciou a sua actividade em 2002, com a ligação do Senhor de Matosinhos à 

Trindade, e desde então tem vindo a expandir a sua rede bem como o número de utilizadores. 

O Porto sofreu uma grande alteração no paradigma dos transportes com a entrada em 

funcionamento do Metro do Porto. Abriram-se as portas à intermodalidade permitindo reduzir 

substancialmente o tráfego na Cidade, com qualidade e sustentabilidade. No ano de 2004 

apenas uma linha (“Linha A” Senhor de Matosinhos – Estádio do Dragão) se encontrava activa. 

Actualmente, contam-se cinco linhas operacionais: “Linha A” Senhor de Matosinhos – Estádio 

do Dragão, “Linha B” Póvoa de Varzim – Estádio do Dragão, “Linha C” ISMAI – Estádio do Dragão, 

“Linha D” Hospital S. João – D. João II e “Linha E” Aeroporto – Estádio do Dragão.

Presentemente, na globalidade destas linhas e apenas dentro do perímetro do Município do 

Porto ocorrem anualmente mais de 37 milhões de validações (que correspondem genericamente 

a viagens), totalizando cerca de 56,5 milhões de validações na globalidade da rede do metro (67 

km de extensão, sendo que 13 km são dentro do Concelho).

Até 2020 estão previstas três novas linhas: Linha de Gondomar, Linha do Campo Alegre e Linha de 

S. Mamede, bem como algumas extensões das linhas existentes, o que totalizará cerca de 107 km 

de extensão global, 29 km dos quais dentro do Município do Porto. 

Tendo por base o crescimento da rede previsto e a taxa de crescimento do número de utilizadores, 

segundo dados fornecidos pela Metro do Porto (27), é possível estimar até 2020 as emissões 

anuais evitadas daí decorrentes. Contabiliza-se, assim, o número aproximado de passageiros 

que passarão a deslocar-se de metro, em detrimento do transporte individual, deixando os não 

residentes os veículos nos diversos parques existentes na periferia da Cidade e os residentes em 

casa, privilegiando assim a intermodalidade. Considera-se, como termo de comparação, o número 

médio de passageiros que cada veículo vindo da periferia da Cidade transporta (2 pessoas), os 

quilómetros médios percorridos dentro da Cidade (não residentes – 14 km; residentes – 7 km) o 

tipo de combustível que usa (gasóleo) e o consumo aproximado (7 l/100 km).

No entanto, com o aumento das linhas de metro e das respectivas composições em circulação 

a energia consumida anualmente, de origem eléctrica, irá aumentar na proporção, o que foi 

também contabilizado. Assim, em 2020 o Metro do Porto terá mais 84 milhões de validações do 

que em 2004 e cerca de 107 km de extensão total. 



35 Refere-se apenas à circulação no Con-

celho do Porto e inclui a passagem de 

transporte individual para colectivo e o 

acréscimo de consumo de electricidade 
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STCP

A STCP – Sociedade de Transportes Colectivos do Porto surgiu em 1946 e possui neste momento 

uma frota de 511 veículos, 255 movidos a gás natural, 248 movidos a gasóleo e 8 a electricidade. 

No âmbito deste Plano considera-se as acções correspondentes à frota a gás natural e a renovação 

da frota a gasóleo.

Em 2000 a STCP assumiu como linha de acção a substituição dos veículos a gasóleo por veículos 

movidos a gás natural, tendo em vista a redução das emissões, a melhoria do serviço no que 

diz respeito à fi abilidade e à redução do ruído, a utilização de combustíveis alternativos e a 

sustentabilidade da solução, bem como a redução de custos. Entre 2004 e a actualidade, foram 

adquiridos mais 80 veículos a gás natural. A não existência de outros postos de abastecimento 

de gás natural na Cidade, que permita garantir a segurança do abastecimento, fez com que as 

aquisições posteriores tenham sido de veículos a gasóleo mais efi cientes. 

Figura 16 – Extensão e Novas Linhas do Metro do Porto (28)

Concluída até 2008

Entrada em operação total em 2018

Entrada em operação em 2022

Quadro 21 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 pelo Metro 

do Porto (Transportes colectivos públicos)

Metro do Porto

TOTAL REDUÇÃO 

Energia Final

238 70035

69 900

2004

0,760

2020

0,350

2004

0,380

65 900

Intermodalidade
[tCO

2
/ano]

2020

0,045

4 000

Mix Eléctrico
[tCO

2
/ano]

[kWh/passageiro.ano]

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[kg CO
2
/ano/passageiro.ano]

[tCO
2
/ano]
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Numa perspectiva de renovação contínua da frota assume-se que os novos veículos a gasóleo 

serão 10% mais efi cientes do que os actuais e que até 2020 toda a frota existente será substituída.

CP – Comboios de Portugal 

No caso dos comboios, a frota existente é totalmente eléctrica e não se perspectivam alterações 

de maior. No entanto, interessa contabilizar as emissões evitadas referentes à evolução do mix 

eléctrico.

• Transportes Colectivos - Privados 

Na Cidade do Porto, além dos transportes colectivos públicos atrás referidos, existem ainda 

certos nichos de transportadores privados que trazem passageiros até ao centro da Cidade e que 

importa também contabilizar.

Para avaliar as emissões evitadas associadas a este tipo de transporte colectivo assume-se que a 

frota existente, totalmente a gasóleo, será totalmente renovada entre 2004 e 2020, por veículos 10% 

mais efi cientes. Considera-se uma percentagem de renovação na ordem dos 100% uma vez que se 

trata de sectores de serviço público, onde para além da efi ciência, a segurança é um factor chave.

Assume-se uma redução de 10% do consumo de energia afecto a este tipo de transporte36. 

Quadro 22 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 pela STCP 

(Transportes colectivos públicos)

4 900 3 600

Gasóleo  Gás Natural

Veículos + Efi cientes

TOTAL REDUÇÃO 

63 800

48 400

2004

63 800

43 500

2020

17 000

12 900

2004

14 700

11 600

2020

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]

Quadro 23 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 pela CP 

(Transportes colectivos públicos)

- 2 100

CP

TOTAL REDUÇÃO

5 900 5 900 2 900 800 - 2 100

2004 2020 2004 2020
Acção Local

Redução

Mix Eléctrico

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]
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3.4.2.2. Transporte Individual e Comercial

• Transporte Individual e Comercial - Frota Municipal 

A frota de veículos ligeiros da Câmara Municipal do Porto foi renovada em 2008 com a aquisição 

de 162 veículos com um consumo médio de 4,5 l/100km, tendo ainda abatido 40 veículos, do 

total de 202 veículos existentes à altura. Neste ponto contabilizou-se a redução de consumo 

pela entrada de veículos mais efi cientes e também a redução relativa ao abate dos veículos atrás 

referidos. 

No mesmo ano, foi também renovada a frota de veículos pesados com a aquisição de 10 veículos 

a gasóleo, tendo ainda abatido 2 veículos dos existentes à altura para recolha de Resíduos Sólidos 

(RS e RSU). Contabilizaram-se também os veículos pesados de passageiros e de mercadorias. 

Desta tipologia foram abatidos 3 veículos em 2008 que se assumiu ser defi nitivo.

Considera-se que os veículos renovados são mais efi cientes em 10% do que os veículos existentes 

em 2004. 

Contabilizam-se as emissões de CO
2
 evitadas pelo abate dos veículos atrás referidos, assume-se 

que a necessidade destes veículos não voltará a existir. 

• Transporte Individual e Comercial - Frota Privada

Veículos ligeiros 

A frota privada de ligeiros que circulava no Porto em 2004 correspondia a um consumo de energia 

em combustíveis equivalente a 1 012 520 MWh anuais, 55% do total dos transportes sob a forma 

de gasóleo, gasolina e GPL. Nesta parcela estão contemplados os veículos ligeiros de passageiros 

e os ligeiros comerciais.

Para avaliar as emissões evitadas em 2020 assume-se que 58%37 da frota que circulava em 2004 

será renovada por veículos 10% mais efi cientes. Desta, uma parte será de veículos eléctricos, 

prevendo-se atingir, em 2020, um valor de 4%. O impacto da redução das emissões de CO
2
 

Quadro 24 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 pelos 

Transportes colectivos privados

100 30

Gasóleo

TOTAL REDUÇÃO 

1 100

2004

1 000

2020

290

2004

260

2020

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]

Quadro 25 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 pela frota 

municipal

500 140

Ligeiros

Pesados

TOTAL REDUÇÃO 

1 300

3 100

2004

1 200

2 700

2020

340

800

2004

300

700

2020

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]
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decorrente da penetração de veículos eléctricos em 2020 está contabilizado e descrito no capítulo 

referente ao programa MOBI.E.

Transporte de mercadorias

À frota privada pesada de transporte de mercadorias correspondia em 2004 um consumo 

equivalente a 694 600 MWh anuais de gasóleo. 

Assume-se neste caso que 58%38 dos veículos que circulavam em 2004 seriam substituídos, por 

veículos 10% mais efi cientes.

• Transporte Individual e Comercial - Veículos Eléctricos 

Foi criado em Portugal o programa MOBI.E para a mobilidade eléctrica, isto é, para criar as 

condições para facilitar a difusão do veículo eléctrico. Em qualquer caso os veículos eléctricos, 

100% eléctricos ou híbridos, correspondem a tecnologias que estão em desenvolvimento para o 

futuro. Conquanto não haja indicações de que o progresso dos números acompanhe uma certa 

euforia que nos envolve, alguma presença será já de contabilizar em 2020.

Para o desafi o da mobilidade eléctrica foi criado o Gabinete para a Mobilidade Eléctrica em 

Portugal (GAMEP) entidade gestora do programa de mobilidade eléctrica MOBI.E e que tem 

por objectivo a instalação de uma rede piloto de 1350 postos de carregamento para veículos 

eléctricos.

Esta rede piloto de pontos de carregamento foi desenvolvida em todo o território nacional e 

abrange 25 cidades, entre as quais se integra a Cidade do Porto onde está prevista a instalação de 

432 pontos de carregamento para veículos eléctricos entre 2010 e 2012.

A adopção de novos modelos de transporte sustentáveis do ponto de vista ambiental local vai 

permitir, adicionalmente, optimizar a utilização racional da energia eléctrica e aproveitar as 

vantagens da energia produzida a partir de fontes renováveis. 

Prevê-se que do ano 2010 a 2020 a penetração do veículo eléctrico tenha um crescimento linear 

de 1%/ano de novos veículos, atingindo no ano de 2020 10% de penetração o que corresponde 

Quadro 26 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 pelos 

veículos ligeiros (Frota privada)

58 200 14 500

Veículos Ligeiros

TOTAL REDUÇÃO 

765 300

2004

707 100

2020

191 300

2004

176 800

2020

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]

Quadro 27 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 pelos 

veículos de transporte de mercadorias (Frota privada)

40 400 10 700

Transporte de Mercadorias

TOTAL REDUÇÃO 

694 600

2004

654 200

2020

185 000

2004

174 300

2020

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]
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a 5 000 veículos eléctricos em circulação. Considera-se a transferência de combustível fóssil para 

energia eléctrica e ainda por evolução da tecnologia os veículos eléctricos do futuro seriam 10% 

mais efi cientes. Toma-se por base o consumo associado ao transporte individual no ano de 2004, 

referido na Matriz Energética da Cidade do Porto.

3.4.2.3. Incorporação de Biocombustíveis

Assume-se a incorporação de 10% de biocombustível (29) e estima-se com base nos valores dos 

combustíveis reportados a 2004 uma redução de emissões evitadas anualmente.

A título de exemplo refi ra-se a actuação da Lipor que no âmbito da responsabilidade da gestão 

da recolha de Óleos Alimentares Usados (OAU) de acordo com o Decreto-Lei nº 267/200939 

promoveu para a sua frota, a utilização de biocombustíveis com 20% de incorporação de OAU, 

dando um sinal claro à sociedade da sua responsabilidade na redução de emissões de CO
2
 

evitáveis. Para poder utilizar a frota existente, a Lipor teve que adaptar os motores dos veículos 

para poderem utilizar biocombustíveis, que já se encontram em operação normal. A utilização de 

biocombustíveis não foi para os responsáveis da Lipor objectivo fi nal, mas sim complementar à 

sua ambição. O objectivo é que a frota de recolha de RSU seja movida a gás natural para todos 

os concelhos, mas é reconhecido por todos os agentes envolvidos como uma meta difícil de 

alcançar, quer pelo seu elevado custo, quer por falta de vontade política. O apoio externo a esta 

iniciativa no âmbito do desenvolvimento sustentável regional é imprescindível.

Ao nível local e de acordo com o Decreto-Lei nº 267/2009 é estimada uma produção média 

nacional de 55 000 toneladas de OAU. Prevê-se que o contributo do Porto para a redução das 

emissões de CO
2
 decorrente da recolha de OAU para a incorporação em biocombustível seja 2 840 

toneladas (6,5% do valor total). 

Quadro 28 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 pelo veículo 

eléctrico

1 700 2 000

Veículos Eléctricos

TOTAL REDUÇÃO

Energia Final

[MWh/ano]

14 100

2004

12 400

2020

3 600

2004

1 600

2020

2 000

Acção Local

Redução

-

Mix Eléctrico

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]

Quadro 29 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 pela 

incorporação de biocombustível

10% Incorporação

biocombustível

TOTAL REDUÇÃO

168 400

168 400

2020

43 600

43 600*

Energia Final Convencional 

Evitada [MWh/ano]

Emissões CO
2 

Evitadas

[tCO
2
/ano]

*6,5 % de biocombustível de origem local 
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3.4.2.4. Ciclovias

A iniciativa CIVITAS (www.civitas-initiative.org) foi lançada pela Comissão Europeia no ano de 

2000 e visa apoiar cidades europeias que queiram introduzir e testar medidas ambiciosas e 

inovadoras numa perspectiva de melhoria da mobilidade local. 

O Porto integra o projecto ELAN do CIVITAS que tem por área de intervenção a zona da Asprela 

– Paranhos. A área é delimitada pela Via de Cintura Interna (Sul), Rua de Costa Cabral (Nascente), 

Estrada da Circunvalação (Norte) e Rua do Amial (Poente). 

Para a concretização deste projecto, será elaborado o Plano de Mobilidade da Asprela que visa o 

estudo e posterior implementação de acções que visem a melhoria das condições de mobilidade 

existentes naquela zona da Cidade. 

O Plano da Asprela descreve localmente todos os modos de transporte existentes e propõe 

acções específi cas que deverão ser implementadas no âmbito do projecto CIVITAS-ELAN. Serão 

aplicadas técnicas inovadoras para a realidade da Cidade como a prioridade ao transporte público 

nas intersecções semafóricas. 

As acções propostas incidirão nas seguintes áreas: rede viária, rede de transporte público, rede 

pedonal, rede de ciclovias (fi gura 17), gestão de tráfego, segurança rodoviária, políticas de 

estacionamento.
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Figura 17 - Rede de ciclovias da Cidade do Porto

Para quantifi cação do impacto da redução das emissões de CO
2
 em 2020 assume-se que até 2020 

passariam do transporte individual para a utilização da bicicleta cerca 2300 ciclistas tendo-se 

contabilizado a energia fi nal evitada.



40 LED – Light emitting diode.
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3.4.2.5. Percursos Pedonais 

No âmbito da iniciativa CIVITAS-ELAN estão previstos sistemas de interligação modal na Cidade 

do Porto, tendo em consideração a melhor articulação com o transporte público e a transferência 

de utilização de transporte individual para este último, a criação de percursos pedonais será uma 

maior valia neste conjunto de ofertas de incentivo aos transportes públicos. A rede pedonal irá 

permitir que as opções individuais e de interligações sejam mais harmoniosas e, deste modo, 

sejam cada vez mais utilizadas, contribuindo para a sustentabilidade do Porto.

A rede pedonal assume, assim, uma importância particular na mobilidade urbana de curta 

distância. A necessidade de se criarem percursos pedonais seguros e atraentes é fundamental 

no descongestionamento das zonas do centro do Porto, onde o fl uxo do transporte individual é 

muito denso, devido à concentração de edifícios, à falta de estacionamento e onde o recurso a 

transportes colectivos é difícil devido a obstruções na via ou mesmo a utilização desta por peões. 

No fundo a adaptação da via como percurso pedonal em algumas áreas da Cidade começa a ser 

uma prioridade, e a sinalização do percurso como sendo exequível a pé, acompanhada da oferta 

de uma rede pedonal robusta, atraente e segura serão fortes incentivos à mudança de paradigma.

A concepção, implementação e gestão do sistema pedonal deve ser realizada de modo a que seja 

possível garantir a melhor interligação possível com outros modos de transporte e prestando 

particular atenção à ligação com a rede de transportes colectivos.

A totalidade do impacto do efeito de redução de CO
2
 só poderá ser observado e quantifi cado 

dentro de alguns anos e de forma global, uma vez que são parte estruturante de uma mudança de 

comportamento dos habitantes, mas estamos certos que com esta oferta na criação de percursos 

pedonais a sua utilização será lenta, mas consistente ao longo dos anos, será uma realidade e 

conduzirá a uma maior sustentabilidade do Porto.

3.4.3. Iluminação Pública e Semaforização 

• Iluminação Pública

Adoptam-se duas vias para a promoção da efi ciência energética na iluminação pública, 

nomeadamente, pela instalação de reguladores de fl uxo luminoso em 2/3 da potência instalada 

e de LEDs40 em 1/3 da potência instalada, diminuindo o consumo de energia eléctrica, os custos 

directos associados, e reduzindo as emissões de gases com efeito de estufa. A menor aposta nos 

LEDs prende-se com a menor maturidade, na actualidade, da tecnologia que acarreta ainda custos 

de investimento que não permitem retornos tão aliciantes, prevendo-se que a implementação 

desta tecnologia ocorra mais no fi nal desta década.

Este projecto prevê também a monitorização das instalações de iluminação pública, visando uma 

gestão técnica e energética mais efi ciente.

Quadro 30 - Estimativa de energia fi nal e de emissões de CO
2
 evitadas em 2020 pelo uso da 

bicicleta

8 000 2 150

Ciclovias

TOTAL REDUÇÃO 

8 000

2004

-

2020

2 150

2004

-

2020

Energia Final Evitada

[MWh/ano]

Emissões CO
2 

Evitadas

[tCO
2
/ano]
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Assume-se que a instalação de reguladores de fl uxo luminoso permite a redução de 30% do 

consumo de energia anual e que os LEDs correspondem a um decréscimo de 64% (30).

• Substituição dos Semáforos por LEDs

As lâmpadas LED quando utilizadas em sinalização urbana luminosa permitem uma redução no 

consumo de energia entre 80% e 90%, quando comparadas com lâmpadas incandescentes com a 

mesma intensidade luminosa. O tempo de vida útil destas lâmpadas é de aproximadamente 100 

000 horas quando comparado com as 4 000 horas de duração de uma lâmpada incandescente, 

traduzindo-se também em reduções signifi cativas na manutenção. 

No âmbito do contrato de manutenção dos sistemas de semáforos todas as lâmpadas serão 

substituídas por LED. 

As lâmpadas LED têm potências diferentes de acordo com a cor que emitem. Assume-se que 

a potência das lâmpadas varia entre 6,6W para o vermelho, 7,6W para o verde e 10,2 W para 

o amarelo e que substituirão lâmpadas incandescentes de 100W cada. Como período de 

funcionamento considera-se que o semáforo verde e o vermelho estão ligados aproximadamente 

o mesmo tempo (48,5% cada), enquanto o semáforo amarelo apenas ligará em 3% do tempo.

3.4.4. Projecto Porto Gravítico - Abastecimento de Água ao Porto por Gravidade

O abastecimento de água à Cidade do Porto realiza-se através de 2 eixos adutores principais: um a 

Norte, através da Circunvalação, e outro a Sul que abastece o reservatório de Nova Sintra.

O Projecto Porto Gravítico começou a ser implementado em 2007 pela entidade empresarial 

municipal Águas do Porto. Consiste no abastecimento gravítico de água a toda a Cidade, sem 

recurso a sistemas de circulação forçada, ou seja, sem utilização de energia eléctrica para 

bombear a água dos eixos principais para os reservatórios existentes. É um exemplo do que pode 

10 500

Quadro 31 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 pela 

iluminação pública

10 250

Regulador de Fluxo

LEDs

TOTAL REDUÇÃO

16 800

8 400

2004

11 700

3 000

2020

8 200

4 100

2004

1 500

550

2020

2 550

2 600

Acção Local

Redução

4 150

950

Mix Eléctrico

Energia Final

[MWh/ano]

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]

Quadro 32 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 pelos LEDs 

nos semáforos

2 500

Energia Final

[MWh/ano]

1 290

LED em Semáforos

TOTAL REDUÇÃO

2 700

2004

200

2020

1 320

2004

30

2020

1 230

Acção Local

Redução

60

Mix Eléctrico

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]
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signifi car em termos de energia a intervenção nas próprias actividades. Está-se perante um caso 

de relevância energética decidido com base na racionalidade de gestão da empresa.

O projecto permite uma redução nos custos anuais na ordem dos 1,1M€ e estima-se que 

anualmente o consumo eléctrico seja reduzido em 8 000 MWh o que equivale a 3 900 tCO
2
 

evitadas.

3.5. CRESCIMENTO GLOBAL DOS CONSUMOS

Prevê-se que no período até 2020 possa ter lugar um crescimento de consumos como resultado 

da aspiração legítima de acesso ao conforto e bem-estar de crescentes franjas da população ou 

da intensifi cação da actividade económica, industrial ou outra e, também, devido ao efeito de 

‘ricochete’ (rebound eff ect) que leva a que uma maior efi ciência ‘autorize’ em termos sociais os 

consumidores a passar a patamares mais elevados de consumo, como acontece, correntemente, 

por exemplo, com a cilindrada dos automóveis. 

Daí que no âmbito deste exercício a comparação entre 2020 e 2004 deva ter em conta a 

antecipação de um aumento de consumos a considerar segundo um cenário que se adopta.

A estimativa do aumento do consumo energético e respectivo impacto nas emissões de CO
2
 teve 

por base as previsões do PNAER (2) que assume um aumento para 2020 de 3% do consumo global 

de energia, tendo por base o consumo total apresentado na Matriz Energética referente ao ano de 

2004, conforme se explica em 3.2..

Quadro 33 - Estimativa de redução de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 pelo projecto 

Porto Gravítico

1 670

Energia Final

[MWh/ano]

1 140

Porto Gravítico

TOTAL REDUÇÃO

2 550

2004

880

2020

1 250

2004

110

2020

820

Acção Local

Redução

320

Mix Eléctrico

Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]

Quadro 34 - Estimativa de energia fi nal e de emissões de CO
2
 em 2020 pelo acréscimo do 

consumo energético previsto

+ 121 340 + 24 740TOTAL AUMENTO

2004 2020 2004 2020

Aumento de Energia Final

[MWh/ano]

Aumento de Emissões CO
2

[tCO
2
/ano]
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3
.3

.2
.

3.6. RESULTADOS 

No quadro 35 estão agrupados os resultados das acções do PAES-P expressos em termos de 

redução de energia fi nal, emissões de CO
2
, separando a sua componente local e nacional e no 

quadro 36, a penetração de energias renováveis na energia fi nal. 

3
.3

.1
.

3
.4

.1
.

* Valor contabilizado no item “Habitação e Pequenos Edifícios de Serviços - Não Municipais (Edifícios novos ou 

grandes reabilitações)”

Mudança para gás natural da 

electricidade e do GPL

Shift para uma rede urbana de calor e 

de frio

Mudança para cogeração

Instalação de colectores solares térmicos 

na habitação privada (edifícios novos e 

grandes reabilitações)*

Instalação de colectores solares térmicos 

na habitação social (edifícios existentes)

Instalação de colectores solares 

térmicos na habitação privada (edifícios 

existentes)

Valorização dos resíduos 

sólidos urbanos

Edifícios municipais (edifícios novos ou 

grandes remodelações)

Habitação e pequenos edifícios de 

serviços - Não municipais (edifícios novos 

ou grandes reabilitações)

Grandes edifícios - Não municipais 

(edifícios novos ou grandes reabilitações)

Edifi cado municipal (edifícios existentes)

-16 000

67 200

24 200

7 700

6 900

25 000

-

7 100

27 500

40 700

3 080

13 200

30 700

5 800

1 700

3 600

12 100

46 000

3 730

13 200

16 200

1 020

3 400

13 400

10 300

1 870

13 200

30 700

5 800

1 700

3 600

12 100

46 000

7 130

26 600

26 500

2 890

Acção Local
Incorp.

Biocomb. 

Mix 

Eléctrico

Nacional

Total

Redução 

de Energia 

Final

Convencional

[MWh/ano]

Redução de Emissões de CO
2
 [tCO

2
/ano]

Quadro 35 - Estimativa de redução de energia e de emissões de CO
2
 em 2020 na Cidade do 

Porto pela implementação das várias acções
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Acção Local
Incorp.

Biocomb. 

Mix 

Eléctrico
Total

Redução 

de Energia 

Final

Convencional

[MWh/ano]

Redução de Emissões de CO
2
 [tCO

2
/ano]

Porto Gravítico 1 670 820 320 1 140

Metro do Porto (transportes 

colectivos - públicos)

STCP (transportes colectivos - públicos)

CP (transportes colectivos - públicos)

Transportes colectivos - privados

Frota municipal (transporte 

comercial e individual)

Frota privada ligeira (transporte 

comercial e individual)

Frota privada de mercadorias (transporte 

comercial e individual)

Veículo eléctrico (transporte 

comercial e individual)

Incorporação de biocombustível

Ciclovias

238 700

4 900

-

100

500

58 200

40 400

1 700

168 400

8 000

65 900

3 600

-

30

140

14 500

10 700

2 000

-

2 150

43 600*

4 000

2 100

69 900

3 600

2 100

30

140

14 500

10 700

2 000

43 600

2 150

3
.4

.2
.

Grandes edifícios - Não Municipais 

(edifícios existentes)

Smart-mettering

Substituição de electrodomésticos 

e da iluminação

137 200

6 200

51 900

67 100

3 000

22 400

199 200 

15 600

266 300

3 000

38 000

3
.4

.1
.

*6,5 % de biocombustível de origem local 

Iluminação pública

LEDs nos semáforos

% REDUÇÃO 2004-2020

TOTAL REDUÇÃO E ACRÉSCIMO 

TOTAL REDUÇÃO

ACRÉSCIMO DO CONSUMO 

ENERGÉTICO PREVISTO

10 500

2 500

20%

795 210

916 550

-121 340

5 150

1 230

23%

319 530

344 270

-24 740

3%

43 600

43 600

5 100

60

19%

255 350

255 350

10 250

1 290

45%

618 480

643 220

-24 740

3
.4

.3
.

3
.4

.4
.

Quadro 35 - Estimativa de redução de energia e de emissões de CO
2
 em 2020 na Cidade do 

Porto pela implementação das várias acções

(continuação)
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Na fi gura 18 representam-se em síntese as contribuições dos actores, locais (Município e 

stakeholders) e nacional, tanto para a energia como para as emissões de CO
2
. Na fi gura 19 a 

repartição do impacto do PAES-P é feita por sectores:

NACIONAL
168 400 (18%)

LOCAL - STAKEHOLDERS
640 700 (70%)

LOCAL - MUNICIPAL
107 450 (12%)

LOCAL - MUNICIPAL
59 290 (9%)

LOCAL - STAKEHOLDERS
284 980 (44%)

NACIONAL
298 950 (47%)

Figura 18 - Distribuição da redução de energia fi nal covencional (a) e emissões de CO
2
 (b) por 

componente local e nacional

a) b)

a) b)

OUTROS
14 670 (2%)

TRANSPORTES
520 900 (57%)

EDIFÍCIOS
380 980 (41%)

OUTROS
58 680 (9%)

TRANSPORTES
148 720 (23%)

EDIFÍCIOS
435 820 (68%)

Figura 19 - Distribuição da redução de energia fi nal convencional (a) e emissões de CO
2
 (b) por 

sector de actividade

3.6.1. Redução de Energia e de Emissões de CO
2

Os resultados apresentados no quadro 35 resumem o impacto de todas as acções preconizadas no 

PAES-P em termos de efi ciência energética e redução de emissões de CO
2
, incluindo a separação 

da redução das emissões de CO
2
 nas componentes local e nacional. 

O valor total do aumento de efi ciência energética é de 20% em 2020 e a redução das emissões de 

CO
2
, uma vez implementadas todas as medidas, é de 45%, sendo que 22% é o contributo nacional 

e 23% é o contributo do esforço local. 

3.6.2. Energias Renováveis

São apresentados no quadro 36 todas as formas de energia de fontes renováveis que estão 

inseridas nas diversas acções do PAES-P.

O valor total de energia proveniente de fontes renováveis é de 1 135 GWh o que equivale a 35% 

da energia fi nal utilizada em 2020, sendo que 6% corresponde a acções de âmbito local e 29% de 

políticas nacionais. 

É de crer que a componente renovável de produção de electricidade e de calor na Cidade possa 

ultrapassar os 6%. É verdade que este Plano se insere numa perspectiva algo conservadora tendo 

em conta todo o quadro da conjuntura. No entanto, o grande objectivo da redução de CO
2
 parece 

exequível com alguma margem (25% na Cidade).

Quaisquer medidas ou iniciativas mais dedicadas à promoção das energias renováveis na Cidade, 

para além de alguma visibilidadade, porventura menos interessante, poderão aumentar aquela 

percentagem, não sendo verosímil que chegue aos 20% em resultado da única acção local. Aqui 
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fi ca claro que as cidades, nesta matéria da energia e da sustentabilidade, devem fazer o que 

estiver ao seu alcance, no seu tempo, na sua capacidade e no seu modo, o que releva muito mais 

da racionalidade na utilização da energia do que na sua ‘produção’. 

Quadro 36 - Penetração de renováveis na energia fi nal utilizada na Cidade do Porto

Solar Térmico

Solar Passivo
 Habitação (Aquecimento)

 Serviços (Iluminação)

Solar PV

Biomassa Energia Calor

(RUTE) Electricidade

Resíduos

Biocombustível

Electricidade (medidas de âmbito nacional)

TOTAL

Penetração de Renováveis na Energia Final

Penetração Total Global

39 600

3 200

1 600

4 900

56 300

34 800

44 600

 

 

185 000

6%

35%

 

 

 

 

 

 

 

168 400

783 520

951 920

29%

Local [MWh] Nacional [MWh]

3.6.3. Energia Eléctrica Convencional e Renovável

A produção local de electricidade, prevista em algumas das acções do PAES-P, contribui 

directamente para a melhoria do mix eléctrico nacional.

Quadro 37 - Produção local de electricidade por fontes convencionais e renováveis 

Convencional

(GN) [MWh]

Fonte Renovável

[MWh]

Solar PV

Cogeração

Resíduos urbanos

TOTAL

Contribuição da electricidade local para o 

total deste vector utilizado na Cidade

-

162 400

-

162 400

19%

4 900

34 800

44 600

84 300





4. MONITORIZAÇÃO DO PAES-P





As acções descritas no Plano são uma oportunidade de mudança através de um processo 

participativo e multi-sectorial pelo qual a Câmara Municipal do Porto persegue o objectivo da 

promoção da sustentabilidade energética da Cidade.

A Matriz Energética do Porto, referida a 2004, apresenta o inventário de emissões de CO
2
 que 

constituíram a base de partida para a quantifi cação da evolução da sua redução e do aumento da 

efi ciência energética previstas para 2020.

A monitorização do impacto global na Cidade será efectuada cada biénio com a actualização dos 

principais valores da Matriz Energética tendo como indicadores de avaliação intermédia anual a 

redução de emissões de CO
2
 e o aumento da efi ciência energética nos sectores dos transportes 

e dos edifícios.

O indicador de redução de emissões de CO
2
 no sector dos transportes, desagregado por individual 

e colectivo, permitirá monitorizar de forma particular a implementação das acções ligadas a este 

sector e, em paralelo, e de uma forma mais geral, o acompanhamento à evolução das opções de 

mobilidade.

O aumento de efi ciência energética dos edifícios, como indicador proposto para a avaliação 

intermédia, será medido semestralmente, em sede do ‘Observatório para a Sustentabilidade 

Energético-Ambiental dos Edifícios da Cidade do Porto’ e irá disponibilizar dados para a análise 

do cumprimento das medidas preconizadas e a evolução da qualidade de construção. Dado que 

todas as intervenções estão identifi cadas, será possível manter um registo semestral e elaborar 

um relatório anual de execução. 

Será desenvolvido e adoptado um modelo de gestão de qualidade para o acompanhamento 

da implementação e monitorização do PAES-P onde estão descritas as acções a implementar 

e os períodos onde devem ser realizadas as monitorizações, relatórios e actualizações à Matriz 

Energética e que permitirá também fazer face a restrições que surjam e incorporar novas 

oportunidades de melhoria. Esta é matéria a refl ectir já que a preparação dos instrumentos para 

esse fi m deverá implicar a contratualização de competências cujo fi nanciamento poderá ser 

obtido a nível europeu.

A implementação do PAES-P é um processo interactivo e fundamentalmente participativo entre 

a Câmara Municipal do Porto, a Agência de Energia do Porto e os stakeholders, pelo que todos os 

relatórios e conclusões decorrentes da monitorização serão divulgados e discutidos, com todos 

os parceiros dos diferentes sectores de actividade envolvidos e com os cidadãos, e constituirão 

meios de avaliação da taxa de desempenho do Plano que deverão ser utilizados como meios de 

promoção do debate e de melhoria da sua execução. 

As monitorizações previstas, na fase de implementação, às acções preconizadas serão analisadas 

e de acordo com a evolução dos indicadores referenciados anteriormente, poderá existir a 

necessidade de se introduzir acções correctivas ou preventivas, sendo que estas serão adequadas 

ao desvio e à acção que está a ser implementada.

Estão previstos os pressupostos, para cada acção proposta, que proporcionam uma efectiva 

redução de emissões de CO
2
 e/ou aumento de efi ciência, no entanto, sendo a implementação do 

Plano de Acção longa, pode haver a necessidade de se realizar ajustes ou mesmo adiar algumas 

medidas, tendo em conta a realidade económica que se verifi car. 

A acção dos stakeholders, empresas com participação ou intervenção na Cidade, públicas ou 

privadas, de transportes ou de serviços, que contribuem para o seu desenvolvimento económico, 

têm também signifi cativo impacto energético e ambiental. As metas e os investimentos defi nidos 

nos planos estratégicos, de crescimento e investimento, destas entidades foram utilizados na 

elaboração do PAES-P. Como os planos descritos são feitos a médio ou longo prazo, porque não 

são estáticos e podem ir sofrendo alterações, o PAES-P terá de se adaptar às diferentes realidades 

que serão impostas no decurso da sua implementação.
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Assim, a oportunidade de aplicação de acções correctivas deve ser sistemática e visar sempre 

uma melhoria e não ser apenas uma expressão para a correcção de desvios ou erros, tenham 

estes sido motivados por alguma falta de informação ou pelas mudanças naturais que ocorrem 

na sociedade, sejam estas tecnológicas, estruturais ou económicas. 

A CMP, através do seu sítio na internet e pelos mais diversos meios ao seu dispor, empenhar-se-á 

na difusão dos resultados - mérito dos diversos pelouros e serviços, mas também dos agentes 

externos - expressos em termos de efi ciência energética e de redução das emissões de gases com 

efeito de estufa. 

A implementação do PAES-P é, pois, um desafi o ao envolvimento da autarquia portuense mas, 

igualmente, de todas as partes, nomeadamente, dos stakeholders da Cidade e dos cidadãos e, não 

menos, da Agência de Energia do Porto.
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O volume de investimento estimado para a implementação do PAES-P é de aproximadamente 

5 000 milhões de euros, conforme consta do template requerido pelo Pacto dos Autarcas, sendo 

o custo marginal imputável à efi ciência energética de 500 milhões de euros. Estes valores têm 

por base os planos de investimento dos diferentes projectos programados para a Cidade, quer 

ao nível das infra-estruturas, da introdução de novas tecnologias, das remodelações de frota, 

quer, ainda, da melhoria da qualidade da construção, mas também estimativas usando valores de 

mercado ou de referência quando não existe informação específi ca.

Para o fi nanciamento de algumas das acções preconizadas existem mecanismos que a Câmara 

Municipal do Porto e a generalidade dos parceiros, existentes ou a constituir (por exemplo, a ESCO 

que vier a ser concessionária da RUTE e a ESCO (ou ESCOs) para a água quente sanitária dos Bairros 

Sociais), poderão benefi ciar, nomeadamente, do ELENA – European Local Energy Assistance, gerido 

pelo Banco Europeu de Investimento (BEI) e fi nanciado pelo programa Intelligent Energy Europe, 

que apoia actualmente vários projectos europeus e o Programa Smart Cities, a título meramente 

indicativo. 

Entretanto, é oportuno poder comparar as acções e defi nir as prioridades em termos do seu 

custo/benefício. A McKinsey (31) tem vindo, nos últimos dois anos, a desenvolver curvas de 

abatimento de custos marginais (MACC - Marginal Abatement Cost Curves) aplicadas ao mercado 

do carbono que permitem comparar a relação custo/benefício por acção ou por medida de 

intervenção. Numa perspectiva global as medidas que apresentem uma razão custo/benefício 

inferior ao valor da tonelada de CO
2
 no mercado de emissões de CO

2
 devem ser tidas como 

medidas de implementação prioritária. A curva de abatimento de custos marginais é constituída 

por barras, em que a altura exprime o custo marginal de investimento ou custo de oportunidade 

por tonelada de CO
2
 e a largura refl ecte o impacto correspondente na redução de CO

2
. 

Este modelo de comparação de custo/benefício foi usado para as acções do PAES-P, conforme 

se apresenta na fi gura 20, tendo sido considerado um tempo médio de vida útil de 20 anos e 

analisado o custo de investimento da acção, a poupança energética e o impacto na redução de CO
2
. 

Se o desenvolvimento da barra, que corresponde a uma determinada acção do PAES-P, for abaixo 

do eixo das abcissas, signifi ca que a acção proposta produz ganhos directos e o investimento 

é recuperado. Numa perspectiva global dever-se-á comparar com o valor da tonelada de CO
2
 

conforme se expôs acima.

Os resultados colocam em evidência que as acções com maior impacto na redução de emissões 

de CO
2
 referenciadas no PAES-P são as acções de melhoria da efi ciência energética no edifi cado 

e nos transportes. 

Investimentos estruturantes com sejam a RUTE - Rede Urbana de Energia Térmica e a extensão 

da rede do Metro que acarretam benefícios múltiplos para a sociedade e cujo impacto não pode 

ser medido exclusivamente pela perspectiva energético–ambiental não foram, por isso, aqui 

contemplados. 
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Figura 20 - Curva de abatimento de custos marginais (MACC)
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS E PERSPECTIVAS DE IMPLEMENTAÇÃO





O papel da Comissão Europeia na promoção e sustentabilidade energética das cidades é 

inestimável. No entanto, o desenvolvimento de um programa ambicioso em conjunto com as 

autoridades locais e nacionais só será efi caz se houver uma mobilização e participação efectiva 

de todos os cidadãos.

Para uma cidade ser mais sustentável do ponto de vista energético têm que existir políticas e 

vontades integradas e consolidadas num plano estratégico e inovador. Para que todas as medidas 

preconizadas tenham um impacto efectivo, todas as acções devem ser acompanhadas e validadas, 

uma vez que, a execução de um plano de acções para a sustentabilidade energética tem um 

período de aplicação extenso, durante o qual existem evoluções tecnológicas, económicas e 

políticas. Estas alterações podem originar constrangimentos e mesmo atrasar ou limitar as acções 

estratégicas que se pretendem vir a implementar no Porto. 

O PAES-P, agora apresentado, com a identifi cação das acções concretas de efi ciência energética, 

de penetração de energias renováveis e de soluções de mobilidade que terão um impacto 

positivo na redução de emissões de CO
2
, não deve ser visto como concluído, uma vez que não é 

possível garantir a priori que não surgirão novas oportunidades ou que o objectivo será atingido. 

O Plano deve ser encarado como um instrumento de apoio à mudança na acção política de 

âmbito municipal mas, também, do comportamento dos utilizadores da Cidade e um aferidor do 

progresso na senda da sustentabilidade energética no Porto.

De salientar que as intervenções na área da energia, como bem se ilustra neste documento, 

não são necessariamente de tipo ‘oferta’, habitualmente cometem-se, nesse sentido, erros de 

apreciação perniciosos ao entendimento e valorização de um Plano como este.

O aprovisionamento energético carece, naturalmente, da ‘oferta’ de energia mas a sua dimensão 

pode ter contributos decisivos na organização da ‘procura’ e na prossecução dos objectivos da 

efi ciência energética por isso mesmo chamada de ‘nova forma de energia’, a qual deverá estar 

presente no espírito do promotor e do projectista sempre que se empreenda uma nova actividade.

Algumas das condicionantes ao normal desenvolvimento das acções do PAES-P que se podem 

antecipar e que caberá identifi car e procurar contornar são:

Tecnológicas - As tecnologias previstas nas acções descritas no PAES-P são já maduras e 

amplamente testadas, como sejam, os colectores solares térmicos ou as redes urbanas de energia 

térmica, todavia estão também referenciadas tecnologias recentes e em fase de implementação, 

nomeadamente, tecnologias de informação como o smart-metering ou a introdução faseada do 

veículo eléctrico como meio de transporte local. 

A investigação com vista à redução do consumo energético não se cinge apenas aos equipamentos, 

tem existido igualmente uma grande evolução do lado do estudo e conhecimento em várias 

áreas, nomeadamente nas smart grids, na simulação térmica dos edifícios, na criação de modelos 

de mobilidade nas cidades, na implementação e gestão de redes urbanas térmicas, nas técnicas 

de construção, etc..

Reconhece-se de forma assumida que as tecnologias que actualmente estão em fase de protótipo 

ou ainda numa fase muito recente de introdução no mercado e que, por esse motivo, representam 

custos de investimento muito elevados são aqui consideradas de forma conservadora e 

cuidadosa. A penetração destas tecnologias tem tendência a ser ampliada no futuro, quer pelo 

seu amadurecimento, quer pela redução dos seus custos ou, ainda, pelas restrições tecnológicas 

que algumas apresentam e que serão certamente ultrapassadas. Neste aspecto não se pode 

deixar de mencionar que a introdução de veículos eléctricos para a utilização em transporte 

individual tem nas baterias actuais uma forte barreira à sua utilização, uma vez que a capacidade 

de carga e autonomia são muito baixas, não permitindo assim uma utilização massiva.

Económicas - Vive-se, agora e aqui, uma situação de crise fi nanceira às escalas global e nacional. 
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Sempre que o mundo assistiu a uma crise energética, houve uma grande evolução na alteração 

de comportamentos, o que conduziu a uma redução do consumo e ao aumento da efi ciência 

na utilização. Os constrangimentos de origem económica se vistos na perspectiva da promoção 

da utilização de fontes energéticas endógenas e melhoria da efi ciência, podem ser vistos como 

oportunidades.

A União Europeia entende que compete também às autoridades nacionais e locais o 

desenvolvimento ou a resposta a programas de incentivo a projectos que promovam uma 

redução efectiva das emissões de CO
2
 e sejam sustentáveis do ponto de vista fi nanceiro. Os 

programas devem ser divulgados e monitorizados, apresentando o seu balanço custo/benefício 

pois somente com a informação aos cidadãos poderemos efectivamente ter sucesso na 

implementação destas medidas.

A execução de um Plano desta natureza não deve ser confrontada com a capacidade fi nanceira 

do Município e, como se deixa acima, deverá poder contar com apoios específi cos, alguns dos 

quais são de efeito múltiplo, como é o caso do Metro e da renovação urbana.

Políticas - Novas opções de política urbana, nomeadamente, no âmbito nacional ou da UE, 

podem conduzir a novas promoções de sistemas de apoio e incentivos, a novas regulamentações 

ou novos investimentos, e têm consequências directas nas acções defi nidas no PAES-P.

Instrumentos como a Estratégia para a Sustentabilidade da Cidade do Porto e o presente Plano, 

são compromissos assumidos a médio prazo e propostos com o objectivo de indicar de uma 

forma clara a todos os futuros representantes dos cidadãos, o viver em cidades sustentáveis ou 

nas denominadas Smart Cities. 

Sociais - A energia enquanto recurso essencial à vida, ao bem-estar, à criação de riqueza, é 

uma condição social e socioeconómica muito forte. Tal deve inspirar, desde logo, condições de 

racionalidade, de responsabilidade social e de perspectiva cultural favorável ao privilégio da 

‘sufi ciência’ antes da própria ‘efi ciência’. Para tanto são necessários os sinais de preço adequados e 

muita e adequada informação, o que vai carecendo ao nível nacional e, do mesmo passo, difi culta 

o sucesso no âmbito local.
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Tendo em conta os objectivos apontados e assumidos no quadro do Pacto dos Autarcas, atentos 

os eixos ‘mais’ da Estratégia para a Sustentabilidade da Cidade do Porto nomeadamente os do 

‘Ambiente’, da ‘Renovação Urbana’ e da ‘Mobilidade’, e assumidos os pressupostos de política e 

tecnologia apresentados, é possível sublinhar os seguintes pontos, essenciais à compreensão e à 

credibilização do Plano:

• A Cidade do Porto confrontada com as obrigações decorrentes do Pacto dos Autarcas 

identifi ca valores de redução de CO
2
 para 2020 que poderão atingir os 45%, os quais se 

afi guram globalmente exequíveis no horizonte de uma década. O facto dos números 

deste exercício indicarem cerca de 45% de redução relativamente a 2004, superando a 

meta da Comissão Europeia, é um resultado notável que deverá ser visto sobretudo como 

garantia de que a Cidade do Porto poderá enfrentar com confi ança o cumprimento do 

compromisso assumido. A interpretação restritiva de que aquilo que se almeja com o 

PAES-P é a redução do CO
2
 na parte imputável às acções na esfera da Cidade, empreendidas 

ou enquadradas, estimuladas ou induzidas pelo Município, baixa aquele valor para cerca 

de 24% o que, mesmo assim, autoriza a manter a confi ança nos resultados do Plano;

• Em todo o caso, é de sublinhar o papel signifi cativo das políticas nacionais ao longo da 

última década em prol da electricidade renovável com benefícios evidentes na Cidade do 

Porto, dadas as marcas fortes no privilégio à electricidade da sua experiência de Cidade 

‘eléctrica’ durante quase meio século;

• Os valores de redução de energia fi nal que resultam de acções directas do Município e 

indirectas dos demais actores na Cidade são, por sua vez, e de acordo com o método 

seguido repartidos segundo as duas categorias cabendo à ‘oferta’ uma redução de 12% 

em energia fi nal e à ‘procura’ de 88%; 

• O projecto da rede de calor e frio pode ser um contributo para o aumento da ‘produção’ 

de vectores energéticos locais em complemento do gás natural mas, sem dúvida que, 

mesmo que parte da energia primária para essa cogeração seja assente em biomassa, 

permanece notoriamente baixo o recurso às energias renováveis;

• Em termos da ‘oferta’ por energias renováveis apresenta-se como óbvia e desafi ante a 

promoção dos colectores solares térmicos para a produção de águas quentes sanitárias, 

apontando-se números que se reconhece serem, apesar de tudo, demasiado discretos. Já 

quanto à electricidade solar, o seu desenvolvimento deverá seguir a experiência nacional 

sem que se possa considerar um objectivo da Cidade determinante até 2020 como ocorre 

para os colectores solares térmicos, a não ser para favorecer o alcance de um valor mais 

expressivo de produção própria de vectores energéticos de origem renovável logo que tal 

se torne evidente com o expectável rápido decréscimo do custo das células fotovoltaicas;

• As condições de contexto político nacional e europeu afi gurar-se-iam favoráveis a que 

se seja mais ambicioso. Admite-se que no horizonte de 2020 e, porventura, de 2050 a 

Cidade do Porto possa, enfi m, fazer um regresso às energias renováveis melhorando 

a componente destas, quer para o calor (colectores solares térmicos; arquitectura/

construção com elevado desempenho; biomassa; bombas de calor), quer para a 

electricidade (fotovoltaica). Será, então, a explosão das diversas facetas da designada 

‘microgeração’. Neste tempo e deste modo parece exequível atingir os objectivos 

acomodando uma transição serena própria dum tempo de difi culdades e condescendente 

com a falta de cultura energética generalizada;

• Fica demonstrado que a questão da energia na Cidade - e no País - é, antes de mais, uma 

questão da ‘procura’, em particular nos edifícios (67% do total da redução das emissões de 

CO
2
) e nos transportes (16%), mas, na verdade, a intervenção das cidades pode ser muito 

condicionada pelas políticas energéticas nacionais, sobretudo quando se insiste na falta 

de transparência dos preços ao consumidor; 
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• Os resultados encontrados deixam claro que o Porto apresenta, como seria de esperar 

para qualquer cidade existente e compacta, um maior campo de intervenção do lado da 

‘procura’ do que do lado da ‘oferta’ numa relação, porventura muito desproporcionada. 

Isto refl ecte as condições do contexto energético histórico e, também, urbanístico de 

cidade compacta, e da estrutura das actividades, onde praticamente a indústria não tem 

expressão, as quais não serão as mais favoráveis à chamada “produção” de energia fi nal de 

origem renovável in loco;

• Os edifícios novos a licenciar apresentam um enorme potencial na melhoria do 

desempenho energético térmico, mesmo para além da própria regulamentação nacional. 

Para isso deverá contribuir um conjunto de medidas a incorporar no SIM-Porto, mais 

ousadas do que a regulamentação nacional e consequentes com o PAES-P na sequência 

da experiência do ‘Observatório’. Há, também, um enorme potencial de melhoria 

energética aquando da reabilitação do edifi cado da Cidade capitalizando na experiência 

do Guia de Termos de Referência para Reabilitação no Centro Histórico, adaptando-o e 

generalizando-o de forma adequada à reabilitação no resto da Cidade;

• Nos transportes trata-se de prosseguir com o programa de transportes colectivos. Os 

resultados já verifi cados desde 2005, nomeadamente, com o Metro, são eloquentes 

quanto ao potencial dos transportes colectivos na redução do CO
2
. De todo o modo 

importa, ainda, e em paralelo, promover novos paradigmas de mobilidade, melhorando 

a intermodalidade e valorizando as opções soft como o uso de bicicleta para além do 

simples lazer e os percursos pedonais na Cidade.
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