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Quem somos
A ADENE – Agência para a Energia, é uma
associação de direito privado, sem fins lucrativos e de
utilidade pública, que desenvolve a sua atividade no
âmbito do interesse público na área da energia e
no desenvolvimento do nexus água-energia, sob a
tutela da Secretaria de Estado do Ambiente e da
Energia e Ministério do Ambiente e da Ação Climática.

Com toda a energia.

Com toda a energia.

Principais marcos
•

PT: Programa de Eficiência
Energética na Administração
Pública (ECO.AP)

UE: Pacote Energia
Limpa para Todos os
Europeus

2015
2011

•
•
•
•

Regulamento Governação da
União da Energia e da Ação
Climática - prevê os PNEC
Diretiva EPBD
Diretiva EE
Diretiva RED
Diretiva e Regulamento
Mercado Eletricidade (2019)

2017
2016

PT: Plano Nacional Energia e
Clima 2030 (PNEC 2030)
EU: Vaga de renovação
(iniciativa Pacto Ecológico
Europeu)
PT: Programa de Eficiência de
Recursos na Administração
Pública (ECO.AP 2030)

2021

2019
2020

2018

PT: Estratégia de Longo Prazo para a
Renovação dos Edifícios (ELPRE)
Acordo de Paris
UE: Estratégia Quadro
para uma União da
Energia

PT: Roteiro para a
Neutralidade Carbónica
2050 (RNC 2050)

PT: Decreto-Lei n.º 50/2021 – Contratos de
Gestão de Eficiência Energética

PT: Aviso PRR – C13 para APC

Com toda a energia.

Enquadramento legal
2011-2020

Programa de
Eficiência
Energética na
Administração
Pública
Aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros
n.º2/2011, de 12 de janeiro

2021-2030

Programa de Eficiência de Recursos na
Administração Pública

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º104/2020, de
24 de novembro “RCM n.º104/2020”

ECO.AP 2030

Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050)

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º107/2019, de 01 de julho

e
Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030)

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º53/2020, de 10 de julho

Com toda a energia.

Âmbito de aplicação
Todas as entidades da Administração Pública (AP), direta e indireta,
incluindo serviços centrais e periféricos, …. (Administração Central)

o
o
o
o
o
o

Consumos de energia;
Consumos de água;
Consumos de materiais;
Produção de energia renovável;
Soluções de armazenamento de energia;
Emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE).

Instalações afetas a:
o Edifícios
o Equipamentos
o Frotas
o Infraestruturas, incluindo infraestruturas de
mobilidade elétrica,
E ainda,
o Capacidade de produção de energia
o Soluções de armazenamento de energia,
…..sob gestão ou utilização pelas entidades da AP.

Com toda a energia.

Objetivos
Promover a descarbonização e a transição energética das atividades
desenvolvidas pelo Estado, contribuindo para as metas de redução de Gases de Efeito
de Estufa (GEE), de redução de consumos de energia, de água e de materiais, de
incorporação de renováveis no consumo final bruto de energia, estabelecidas a nível
nacional para 2030, bem como para promover a gestão eficiente destes recursos
na Administração Pública.

O ECO.AP é um instrumento que pode ser adotado por outras entidades públicas,
incluindo pelas Autarquias (Municípios) para apoiar e promover a gestão dos
recursos e caminhar para a descarbonização e transição energética.

Com toda a energia.

Metas | ano: 2030

Com toda a energia.

Modelo de Governo
Comissão de Coordenação

Apoio à Operacionalização

Coordenadores de Energia e Recursos
(CER)

Órgãos de Gestão das entidades
ECO.AP (OG/DS)

Gestores de Energia e Recursos
(GER)
Com toda a energia.

Operacionalização ECO.AP 2030
Barómetro ECO.AP

Despachos com Metas
e/ou Objetivos das
Áreas Governativas

Balcão único
ECO.AP 2030

Planos de Eficiência
ECO.AP 2030

Por desenvolver

Ferramentas

Instrumentos estratégicos

Capacitação,
informação e
sensibilização

Divulgação de boas
práticas e
instrumentos
de financiamento

Materiais e
Ferramentas de apoio

Ações e materiais de suporte

Com toda a energia.

CGEE:

Contratos de Gestão de
Eficiência Energética
Acordos contratuais entre uma Entidade Pública e o fornecedor, uma Empresa de Serviços
Energéticos (ESE), relativos a medidas de melhoria da eficiência energética e em que os
investimentos são pagos com base nas poupanças de energia daí resultantes.

Decreto-Lei n.º 50/2021, de 15 de junho
→ Estabelece o enquadramento legal dos contratos de gestão da eficiência energética (CGEE) a
celebrar entre o Estado e ESE.
→ Estabelece um sistema de qualificação para empresas de serviços de energia (SQESE);
→ Define a publicação de caderno de encargos, a publicar pelos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças, modernização do Estado e da Administração Pública e
Energia;
→ Consideram a implementação de medidas de melhoria da eficiência energética e instalação de
unidades produtivas para autoconsumo (UPAC).

Com toda a energia.

CGEE: Modelo de Negócio
Retorno

0%

100-X

ESE

Estado

ESE

Economia
de Energia

Fatura
energética
Fatura
Energética

Fatura
Energética

X

100%

Investimento

Estado

O objetivo é reduzir o consumo de energia e a
fatura
energética
de
uma
instalação,
implementando medidas de eficiência energética, cujo
investimento é apoiado pela ESE. Em troca, um CGEE
é estabelecido, durante o qual a economia será
medida e compartilhada entre a ESE e o Estado.

Situação inicial sem
ESE

Durante a
intervenção da ESE

No final do contrato
com ESE

15 ou mais anos

ENVOLVENTE

CLIMATIZAÇÃO

ILUMINAÇÃO

RENOVÁVEIS

Com toda a energia.

Implementação do ECO.AP
2030: resumo esquemático
Metas ECO.AP 2030 /Descarbonização e Transição Energética na Administração Pública

Designação
de GER
pelos
Órgãos de
Gestão das
entidades
da AP

Registo e
validação da
informação
no Barómetro
ECO.AP

Definição de
Metas, Objetivos
e medidas
(Despachos da AG
e Planos de
Eficiência ECO.AP
2030)

Implementação
das Medidas de
Eficiência de
Recursos (MER)
pelas e nas
Entidades

CGEE
P.R.R.
Outros…

Avaliação,
monitorização e
ajustes das
Metas, Objetivos
e Medidas

Com toda a energia.

Medidas para a descarbonização
da AP: exemplos
Conhecer quanto, quando e onde se consome, bem como quanto e como se pode reduzir

Ações passivas, como
intervenção na envolvente
(isolamentos),
envidraçados, ventilação e
iluminação natural, entre
outras.

Ações ativas de
eficiência energética (e
hídrica), como
intervenção na
iluminação, sistemas de
climatização e ventilação,
bombagem, água quente
e fria, entre outras

Energias Renováveis,
preferencialmente em
autoconsumo, com ou
sem armazenamento,
como: energia elétrica
por sistemas fotovoltaicos
e térmica através de
solar ou biomassa

Mobilidade
sustentável: modos
suaves, transportes
públicos, partilha de
viatura, viaturas
elétricas, eco-condução

Ações imateriais, como desligar equipamentos quando não se precisa, termostatos na temperatura recomendada,
etc.
“ A energia mais barata e que menos emissões tem, é aquela que não se consome.”

Medir, agir e comunicar
Com toda a energia.

Exemplos de Eficiência
Energética na Administração
Pública

Com toda a energia.

https://www.ecoap.pt/casos-de-sucesso/

ecoap.pt
adene.pt

gorete.soares@adene.pt
eco.ap@adene.p
geral@adene.pt
(+351) 214 722 800

Obrigado!

linkedin.com/showcase/eco.ap
linkedin.com/company/adene/m
ycompany/

Com toda a energia.

