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RESUMO 
Nas últimas décadas, o progresso económico assente numa Economia Linear, teve como base o uso indiscriminado dos recursos 
naturais (alguns inesgotáveis), para satisfação das necessidades crescentes da população Mundial. Este modelo de desenvolvimento, 
suportado num crescimento económico de abordagem linear, sacrificando o ambiente e as comunidades mais pobres, não se apresenta 
sustentável. A necessidade de procurar alternativas, tem conduzido a propostas de mudança dos padrões de produção e consumo, que 
reduzam a pressão sobre os recursos naturais e o clima, atribuído à atividade humana. Surge então, uma nova perspetiva denominada 
de Economia Circular (EC), a qual consiste numa abordagem circular no uso de materiais e energia, como forma de reduzir a poluição 
e o consumo e o desperdício dos recursos. O processo de transição para uma Economia Circular terá que ser realizado com brevidade, 
pois as projeções de crescimento da população mundial apresentadas pelas Nações Unidas (World Population Prospects 2017), indicam 
9,8 Mil milhões em 2050, dos quais 70% viverão em cidades. Igualmente, são estimadas pelas Nações Unidas, até 2030, grandes 
necessidades de bens primários, como água (+40%), energia (+50%) e alimentos (+35%), para darem resposta às necessidades da 
população mundial. Conscientes da necessidade de mudança, Organizações Governamentais têm vindo a apoiar essa transição, 
definindo estratégias, produzindo legislação e propondo a revisão de políticas setoriais essencialmente ao nível dos resíduos sólidos, 
das energias renováveis e da eficiência energética assentes nos princípios da EC. Portugal tem estado a acompanhar esta mudança, 
tendo já aprovado o seu Plano de Ação Economia Circular (PAEC). Apesar de Portugal apresentar uma situação privilegiada para a 
exploração e produção de energias renováveis, ainda se encontra largamente dependente do exterior para dar resposta às suas 
necessidades. Considerando que a conjuntura de transição para uma Economia Circular irá suscitar futuros desafios ao nível das 
energias renováveis, que importa transformar em oportunidades, pretende-se refletir sobre o contributo dos Municípios/Associações 
de Municípios para a melhoria da eficiência energética, num contexto de EC. O presente artigo tem como objetivo apresentar os 
principais conceitos da EC, bem como analisar o PAEC e as propostas europeias e a sua aplicação às políticas de promoção das fontes 
de energia renovável. Tendo como base a revisão crítica da bibliografia pretende-se dotar de conhecimento e difundir resultados sobre 
os desafios, oportunidades e obstáculos para a incorporação da EC no contexto Português, ao nível dos Municípios/Associações de 
Municípios direcionados para o setor das energias renováveis.  

Palavras-chave: Economia Linear; Economia Circular; Desenvolvimento Sustentável; Plano de Ação Economia Circular; Energias 

Renováveis 

1 OBJETIVOS E QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO 
O presente artigo, tendo por base a revisão crítica de bibliografia, pretende atingir os seguintes objetivos: 

- Apresentar a relevância e o progresso teórico do conceito de Economia Circular, análise que terá também como referência o contexto 
mundial, e as estratégias, políticas e propostas Europeias no âmbito da Economia Circular (EU). 

- Contribuir com propostas de medidas e ações, ao nível de Governos locais (Autarquias) e dos Agentes económicos (Empresas), 
enquadradas no Plano de Ação de Economia Circular (RCM da Resolução do Conselho de Ministros n.º 190-A/2017, de 11 de dezembro 
[1]) e no quadro dos instrumentos de políticas publicas nacionais, como forma de transformar os desafios da transição para uma 
Economia Circular, em oportunidades ao nível da melhoria de eficiência energética. 

Pretende-se assim, que a reflexão critica realizada possa conduzir a contributos, que apoiem os Municípios/Associações de Municípios, 
empresas, centros de inovação e investigação, a se adequarem à transição para uma Economia Circular e aos mercados de consumo, 
por via de eventuais parcerias, para se criarem novos produtos, processos e projetos no âmbito das energias renováveis, mais 
adequados ao seu contexto territorial (realidade territorial), e que possam beneficiar os habitantes, as empresas e centros de 
investigação e inovação que se encontram nesses territórios. 

A opção do setor das energias renováveis, deve-se ao facto de atualmente Portugal ainda apresentar uma quota significativa de 
dependência energética do exterior (78% em 2015 de acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia [2]) situação esta 
que poderá ser amplamente alterada, uma vez que Portugal apresenta condições naturais para se afirmar como fornecedor energético 
da Europa, e desta forma beneficiar as empresas e os cidadãos.  

Considerando que a conjuntura de transição para uma Economia Circular irá suscitar futuros desafios ao nível das energias renováveis, 
que importa transformar em oportunidades, pretende-se que a comunicação contribua com uma reflexão crítica �Como poderão os 

Municípios/Associações de Municípios contribuírem com melhorias de eficiência energética, num contexto de economia 

circular?” 

2 TRANSIÇÃO DA ABORDAGEM LINEAR PARA A CIRCULAR 
O aumento da população mundial ao longo do tempo, foi acompanhado pelo crescimento da industrialização, urbanização e da 
globalização, conduzindo nas últimas décadas a um progresso económico suportado na extração dos recursos naturais e no consumo 
de produtos e serviços, como forma de dar resposta às exigências cada vez maiores e mais imediatas da população, sacrificando para 
o efeito o meio ambiente e as comunidades mais pobres (figura 1 e 2). 
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Figura 1 � População Mundial e População Urbana  
Fonte: World Population Prospects 2017, United Nations. 

 
Figura 2 � Dados referents a áreas urbanas e cidades 
Fonte: World urbanization Prospects 2017, United Nations. 

Organizações Mundiais, Governamentais e Instituições de Investigação, têm vindo a relatar e a sensibilizar para às futuras 
consequências, decorrentes da pressão crescente sobre os recursos naturais globais e a poluição gerada, atribuídas à atividade 
humana. Os recursos naturais têm sido utilizados de forma ineficiente, sem que tenha sido realizado um cálculo dos verdadeiros custos 
referentes à escassez de recursos. A combustão de carvão mineral, gás natural e petróleo, sustentou o rápido crescimento durante 
décadas, com consequências perigosas, como as alterações climáticas que ameaçam reverter décadas de progresso de 
desenvolvimento global (figura 3 e 4). 

 
Figura 3 � Extração de recursos naturais desde 1990 até 2050.  
Fonte: United Nations [3] 

 
Figura 4 � Factos relevantes (extração recursos naturais, consumo de energia, produção de resíduos, emissão de CO2). 

O reconhecimento dos limites dos recursos naturais do planeta Terra, e a necessidade de procurar um modelo sustentável, que 
preserve os recursos naturais (alguns escassos), e que considere a poluição e a produção dos resíduos como uma ameaça, conduziu à 
procura de alternativas ao sistema económico atual, o qual é suportado numa abordagem linear (Economia Linear) em que o modelo 
tradicional de negócio consiste em retirar, produzir, usar e eliminar, uma vez que o foco do negócio será obter lucro no fluxo de 
materiais e produtos ao longo do tempo. [4] 

Emergente da necessidade de alcançar um modelo sustentável, surgem então as fundações para modelos de negócio circular 
(Economia Circular), onde se procuram formas economicamente viáveis de reduzir a utilização de matérias primas e produção de 
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resíduos e poluição, reutilizar, reciclar e recuperar produtos e materiais continuamente, como parte integrante de um ciclo, onde os 
padrões de produção e consumo devem ser assentes em recursos renováveis sempre que possível. 

A economia circular é vista como uma abordagem promissora para reduzir as pressões globais de sustentabilidade. A Fundação Ellen 
MacArthur [5] e [6] ajudou, no meio empresarial, a popularizar a mudança para uma economia circular. Europa e China já dotaram 
princípios da Economia Circular como parte de suas estratégias futuras. Por exemplo, a Comissão Europeia [7] associa o movimento 
para uma economia mais circular com estratégias como: criar empregos e crescimento econômico; evitar a perda de materiais valiosos 
e impulsionar a reciclagem e; conduzir a Europa a uma meta de �lixo zero� adaptando novos modelos de negócios, design ecológico e 
simbiose industrial; e a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e impactos ambientais. 

 

A Economia Circular (EC) é um conceito atualmente promovido pela UE, por vários países, incluindo China, Japão, Reino Unido, França, 
Canadá, Holanda, Suécia e Finlândia, bem como por várias empresas em todo o mundo [8]. 

O conceito Economia Circular baseia-se numa coleção fragmentada de ideias derivadas de alguns campos científicos (figura 5), 
incluindo campos emergentes e de conceitos derivados da investigação empírica orientada pelas necessidades dos problemas 
societais. Estas fontes cobrem, temas, tais como: a ecologia industrial; ecossistemas industriais e simbioses industriais; produção mais 
limpa (revisões de fluxos circulares de materiais e desenvolvimentos de sistemas produtivos para esse fim); ecoeficiência; berço-a-
berço; biomimética, resiliência dos sistemas socioecológicos; o conceito de emissões zero entre outros. [8], [9], [10], [11] e [12] 

 
Figura 5 - Abordagem Economia Circular (EC).  

Embora algumas dessas abordagens, se revelem importantes contribuições científicas, a conexão com o atual conceito de EC não é 
claro e é difícil de compreender. A pesquisa e reflexão científica sobre estes assuntos, ainda carece de maturidade. 

Vários conceitos são difundidos sobre Economia Circular, que se sistematizam:  

· Apoiada por uma transição para fontes de energia renovável, o modelo circular constrói capital econômico, natural e social 
sendo apoiado em três princípios fundamentais: 1. Eliminar resíduos e poluição por princípio; 2. Manter produtos e materiais 
em ciclos de uso; 3. Regenerar sistemas naturais."  (texto adaptado de Towards the Circular Economy. Ellen Macarthur 
Foundation, 2013 [5]).   
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·  �O conceito circular promove riqueza e geração de emprego no contexto de restrições de recursos" (Towards the Circular 

Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains. World Economic Forum, 2014 [9]). 
· "Economia Circular mantém o valor acrescentado nos produtos pelo maior tempo possível e elimina o desperdício". (Para 

uma economia circular: Programa para acabar com os resíduos na europa. Comissão Europeia, 2014 [10]). 
· �A economia circular impulsionará a competitividade da UE ao proteger as empresas contra a escassez dos recursos e a 

volatilidade dos preços, ajudando a criar novas oportunidades empresariais e formas inovadoras e mais eficientes de 
produzir e consumir.� (Fechar o ciclo–plano de ação da UE para a economia circular. Comissão Europeia, 2015 [11]). 

· �Sistema económico que é baseado em modelos de negócios que substituem os conceito de fim de vida dos produtos,  pela 
recuperação, reutilização e reciclagem de materiais nos processos  de produção/distribuição/consumo, operando assim no 
nível micro (produtos, empresas, consumidores), nível meso (parques eco-industriais) e nível macro (cidade, região, país), 
com o objetivo de promover um desenvolvimento sustentável, o que implica criação de qualidade ambiental, prosperidade e 
equidade social, em benefício das gerações atuais e futuras.(Circular Economy in Cities Evolving the model for a sustainable 
urban future, World Economic Forum, 2018 [12]) 

Em linha com o acima referido, é de salientar o facto de alguns Estados Membros desencadearam os seus planos de ação, como forma 
de alcançarem vantagens competitivas a nível nacional e internacional. No caso de Portugal, foi publicado no âmbito do Plano de Ação 
de Economia Circular (RCM nº 190A/2017, de 11 de dezembro) [1], a referência ao conceito de EC que se transcreve: 

 ��.Conceito estratégico que assenta na prevenção, redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. 

Substituindo o conceito de «fim -de -vida» da economia linear por novos fluxos circulares de reutilização, restauração e 
renovação, num processo integrado, a economia circular é vista como um elemento-chave para promover a dissociação entre o 

crescimento económico e o aumento no consumo de recursos, relação tradicionalmente vista como inexorável. 

Inspirando -se nos mecanismos dos ecossistemas naturais, a economia circular: 

i) promove uma reorganização do modelo económico, através da coordenação dos sistemas de produção e consumo em circuitos 

fechados;  

ii) caracteriza-se como um processo dinâmico que exige compatibilidade técnica e económica (capacidades e atividades 

produtivas) mas que também requer enquadramento social e institucional (incentivos e valores); 

iii) ultrapassa o âmbito e foco estrito das ações de gestão de resíduos, como a reciclagem, visando uma ação mais ampla, desde o 

redesenho de processos, produtos e novos modelos de negócio até à otimização da utilização de recursos — «circulando» o mais 

eficientemente possível produtos, componentes e materiais nos ciclos técnicos e/ou biológicos...� (RCM n.º 190-A/2017, 11 de 

dezembro) [1]. 

A transição para uma economia mais circular traz grandes oportunidades à Europa e aos seus cidadãos.  No entanto, o paradigma de 
uma Economia Circular, que ainda têm um longo caminho pela frente, requer novos modelos de negócio alinhados com estratégias e 
planos de ação dos vários Governos. 

3 O SETOR DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS  
Nos últimos anos temos assistido ao crescimento do mercado das energias renováveis, decorrentes de apostas em investimentos desta 
natureza, permitindo evolução da tecnologia, criação de mais empregos e a redução do preço da energia renovável conduzindo à sua 
aposta, essencialmente nos países desenvolvidos, como forma de sustentar o seu crescimento económico. A crescente utilização das 
energias renováveis, também tem contribuído para a redução da emissão de gases de efeito de estufa (GEE), aspeto também 
considerado relevante. As mudanças em curso na utilização dos recursos energéticos, são também possíveis de constatar no �mix� 

energético, cada vez mais diversificados, conduzindo também a evoluções em micro redes e em atividades económicas de suporte. 

A energia até chegar ao seu consumidor final, sofre transformações, em que parte da energia é desperdiçada e nem sempre aproveitada 
(figura 6). Será importante também num contexto de Economia Circular, apostar em reduzir esses desperdícios.  

 
Figura 6 � Fluxo de Transformação, distribuição e consumo de energia. 
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Nesta secção apresenta-se um enquadramento geral do sector da energia, no contexto Mundial, Europeu (EU-28) e nacional, incidindo 
especialmente sobre as energias renováveis. De acordo com os dados apresentados pela Eurostat, as fontes de energia renováveis 
incluem (Tabela 1): 

Tabela 1 � Fontes de energias renováveis 

 
[13] [World Energy Resources | 2016, WORLD ENERGY COUNCIL]; [14] e [15] Eurostat 

No setor da energia os investimentos são elevados e de longo prazo, o que pode condicionar grandes alterações. Apesar deste 
condicionalismo, têm-se assistido a uma mudança nos últimos anos, relativamente aos consumos de energia primária, com aumento 
da produção de energia mais sustentável, ainda que a uma velocidade não tão rápida quanto o desejável. Na figura 7 são apresentadas 
as projeções da BP para 2040, tendo em conta 6 cenários possíveis, de pendentes de contextos económicos, políticas governamentais, 
etc. No entanto, é possível constatar-se que independentemente de se tratar de um cenário menos favorável ao consumo de energias 
renováveis, elas terão sempre um crescimento muito acentuado nos próximos anos. 

 
Figura 7 � Consumo de energias primárias, de acordo com o Energy Outlook 2018, BP 

De acordo com o documento Energy Outlook 2018 [16] publicado pela BP a velocidade da transição para as energias renováveis é 
imprevisível, pelo que são considerados vários cenários. Suportado no cenário de Transição Evolucionária (ET), no qual as políticas 
governamentais, as tecnologias e as preferências sociais evoluem de maneira semelhante, sendo portanto, uma continuidade crescente 
do passado recente. Neste sentido, são apresentadas as seguintes projeções: 

Fonte:
Vento captado por 

aerogeradores.

Raios solares. 

Sustentável e em 

abundância.

Sustentável e em 

abundância.
Preços relativamente 

competitivos

 Custos ainda elevados 

(mas que já apresentam 

uma redução de 80% 

desde 2005 a 2015

Escala 

Mundial 

(2015)

432 GW em 2015, cerca 

de 7% da capacidade 

total de geração de 

energia global (420 GW 

em terra, 12 GW 

offshore)[13]

227  GW em 2015, 

produzindo 1% de toda a 

eletricidade util izada 

globalmente. Os preços 

dos módulos 

fotovoltaicos solares 

caíram cerca de 80% 

desde 2007 até 2015.  O 

custo associado ao 

balanceamento do 

sistema representa o 

próximo grande desafio 

para o setor fotovoltaico 

solar  [13]

A energia hidrelétrica é 

a principal fonte 

renovável de geração de 

eletricidade 

globalmente, fornecendo 

cerca de 71% de toda a 

eletricidade renovável 

no final de 2015. A 

capacidade global de 

energia hídrica 

aumentou em mais de 

30% entre 2007 e 2015, 
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de armazenamento 

bombado. [13]
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75 TWh para energia, 
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renovável, com 14% de 
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deverá crescer 
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 1,6% [14] 0,8%[14] 1,8%[14] ND 0,4%[14] 8,6%[14]
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· O rápido crescimento dos países em desenvolvimento, e das suas economias, conduzirão ao aumento da procura e 
consumo; 

· O mix energético global será diverso em 2040, com o petróleo, gás, carvão e combustíveis não fósseis contribuindo com 
25% cada um; 

· As fontes renováveis são, de longe, a fonte de combustível que irá crescer mais rapidamente, até 2040 irá aumentar 5 
vezes e fornecendo cerca de 14% da energia primária; 

· A procura de gás natural irá crescer fortemente ultrapassando o carvão, passando a ser a segunda maior fonte de energia 
em 2040; 

· Petróleo e gás juntos representarão mais da metade da energia mundial; 

· O número de carros elétricos irá crescer cerca de 15% em relação ao parque automóvel; 

· As emissões de carbono continuam a subir, sinalizando a necessidade de um conjunto abrangente de ações para travar 
este aumento. 

No contexto europeu e consultando as estatísticas recentes do Eurostat [17] sobre fontes de energia renováveis as quais se encontram 
classificadas como Eólica, Solar (térmica, fotovoltaica e concentrada), Hídrica, Marés, Geotérmica, Biocombustíveis (biogás e bio 
líquidos), Biomassa (madeira e outros combustíveis sólidos) e Resíduos renováveis, é possível verificar a evolução ao longo das últimas 
décadas (conforme se ilustra na figura 8). 

 
Figura 8 � Consumo de energias renováveis contexto europeu (1990 a 2016) 
Fonte: Eurostat, 2018 [17] 

Da análise dos dados apresentados pelo Eurostat e referentes a 2016, é possível constatar que no caso de Portugal, as energias 
renováveis (Hídrica, Eólica, Solar, proveniente de Resíduos e as restantes), indicam uma produção de 28,5% valor muito acima dos 
17% da EU-28. Esses 28,5%, foram distribuídos em eletricidade (54,1%) (em que a energia hídrica e eólica, apresentam 
praticamente o mesmo valor de produção); transportes (7,5%); aquecimento e arrefecimento (35,1%)  

Considerando as energias renováveis apenas na terra (excluindo energia das marés), a EU-28 apresentou valores de 13,2% em 2016, 
por sua vez Portugal, apresentou valores de 24,1%, com a seguinte distribuição: 12,3% (Biocombustíveis e Biomassa); 5,8% 
(Hídrica); 4,6% (Eólica); 0,7 % (Solar) e 0,7% (Geotermal). 

Na figura 9, apresenta-se a visão global dos estados membros, referente aos consumos de energias renováveis em dois momentos 2004 
e 2016, onde se poderá visualizar as metas estabelecidas para 2020. No caso concreto de Portugal, em 2016 o consumo situa-se em 
28,5% de energias renováveis (7º posição no contexto EU), sendo a meta a alcançar em 2020 de 31%. 



 
 

 
 

533 

25th APDR Congress | ISBN 978-989-8780-06-5 

 
Figura 9 � Consumo de energias renováveis EU-28 ( 2016)  
Fonte: Eurostat, 2018 [17] 

O aumento em energia renovável, no contexto das outras fontes de energia primária tem vindo a aumentar à escala Mundial. Portugal 
no contexto europeu, ocupa a 7ª posição no que diz respeito ao consumo de energias renováveis, conseguido através da energia 
proveniente dos Biocombustíveis e Biomassa e Hídrica. Outras fontes de energia, são promissoras para investimento em Portugal, 
como a energia Eólica, e a Solar e a Geotermia, estas duas últimas ainda com valores muito reduzidos. 

A sua utilização é realizada essencialmente para a produção de eletricidade, e para arrefecimento e aquecimento. Numa pequena 
porção é utilizada no setor dos transportes. Num contexto de Economia Circular, será importante transformar os desafios em 
oportunidades, indo de encontro à política nacional energética, que pretende por um lado reduzir a sua dependência energética em 
relação ao exterior, e por outro afirmar Portugal como um país competitivo ao nível da sua economia nacional, assim como, nos 
mercados internacionais. 

4 DESAFIOS E OPORTUNIDADES NO SETOR DAS ENERGIAS RENOVÁVEIS 
A energia é fundamental para quase todos os grandes desafios e oportunidades que o Mundo enfrenta nos dias de hoje, permitindo o 
funcionamento de outros setores de atividade, como a indústria, agricultura, construção/habitação, transportes, saúde e outros. É 
relevante também para o nosso conforto e segurança, pois gera emprego, produção de alimentos, e todas as comodidades desejadas 
nos edifícios. Dada a sua relevância, no âmbito dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas, em 
�Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development� [18], foi definido o objetivo 7 �Energia Sustentável para todos�, 

constituindo como meta o acesso universal a energia e a serviços modernos, incluindo melhorar a eficiência energética pelo uso de 
fontes renováveis. 

Ao nível da União Europeia, a sua política energética assenta em 4 pilares, designadamente na segurança do abastecimento; na 
utilização de fontes renováveis como promoção da eficiência energética; na redução dos impactes no ambiente e na 
operacionalização do mercado interno de energia. Como forma de concretização dessas políticas, têm sido definidas estratégias e 
planos de ação com o intuito de promoverem a eficiência energética, com o estabelecimento de metas para se alcançar uma economia 
competitiva de baixo carbono em 2050. 

Sendo de destacar em 2010 a definição dos objetivos �20/20/20� a serem cumpridos até 2020, os quais consistem em 20% de redução 
de emissões de gases de efeito de estufa; 20% de quota de energias renováveis; e 20% de aumento de eficiência energética. 

Para o alcance da política energética UE, seguiram-se publicações de Diretivas sendo de destacar as Diretivas n.º 2006/32/CE [19], nº 
2009/28/CE [20], e n.º 2012/27/EU [21], do Conselho e do Parlamento Europeu. Também neste âmbito, será de referir o Plano de 
Ação Europeu para a Economia Circular (CE) � �Uma Europa eficiente em termos de recursos eu economia circular� [1]. 

Nesse sentido, Portugal aprovou através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 20/2013, de 10 de abril [22] , o Plano Nacional 
de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE)  para o período de 2013-2016 e o Plano Nacional de Ação para as Energias 
Renováveis (PNAER)  para o período 2013-2020, consagrando na lei nacional as orientações das Diretivas UE e projetando ações e 
metas para 2016 e 2020 no sentido de dar resposta às diretrizes relativas à redução de energia primária e à promoção da utilização 
de energia proveniente de fontes renováveis. Mais recentemente aprovou o Plano de Ação Economia Circular (PAEC) publicado no 
final de 2017, o qual também integra objetivos, metas e indicadores relativos ao setor energético em Portugal. 

A estratégia nacional aposta na liderança da transição energética, assente em 3 eixos [2]: 

· Afirmar Portugal como fornecedor energético da Europa; 

· Retomar a aposta nas energias renováveis; 

· Impulsionar a eficiência energética. 

Objetivos para se alcançar a estratégia, são [2]: 
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· Aumentar a eficiência energética da economia e em particular no setor do Estado, contribuindo para a redução da despesa 
pública e o aumento da competitividade das empresas; 

· Cumprir todos os compromissos assumidos por Portugal de forma economicamente mais racional; 

· Reforçar a monitorização e acompanhamento das diversas medidas; 

· Lançar novas medidas a partir das existentes abrangendo novos setores de atividade; 

· Aumentar a eficiência energética no sector do Estado através do Programa de Eficiência Energética da Administração Pública 
(Eco.AP). 

Neste âmbito, é ainda de se salientar o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE 2016) que abrange seis áreas 
específicas: Transportes, Residencial e Serviços, Indústria, Estado, Comportamentos e Agricultura. Estas áreas incluem um total 
de 10 (dez) programas que integram um leque de medidas de melhoria da eficiência energética orientadas para a procura energética 
e que, de uma forma quantificável e monitorizável, visam alcançar os objetivos propostos [23]. 

Na tabela 2, e com base nos dados publicados pela DGEG [2], é ilustrada a situação de execução do PNAEE.  

Tabela 2 � Situação da execução PNAEE para as metas de 2016 e 2020, tendo por base os valores de execução de energia primária em 
2013  

Programa 2016 2020 
Meta (Tep) Execução (%) Meta (Tep) Execução (%) 

Transportes Renove Carro 343.683 74% 343.685 69% 
Mobilidade Urbana 
Sistema de eficiência energética nos transportes 

Residencial e serviços Renove casa & escritório 863.277 58% 1.098.072 44% 
Sistema de eficiência energética nos edifícios 
Solar térmico 

Indústria Sistema de gestão dos Consumos Intensivos de 
Energia 

377.221 64% 521.309 46% 

Estado Eficiência Energética no Estado 153.634 23% 295.452 12% 
Comportamentos Comunicar Eficiência Energética 32.416 50% 32.416 50% 
Agricultura Eficiência no setor agrários 30.000 0% 40.000 0% 
Total   1.773.231 61% 36% 36% 

Fonte: DGEG, 2016 

Metas: 
A estimativa da poupança induzida pelo PNAEE até 2016 é de 1501 ktep (em energia final), correspondente a uma redução do consumo 
energético de aproximadamente 8,2% relativamente à média do consumo verificada no período entre 2001 e 2015 que se aproxima 
da meta indicativa definida pela União Europeia de 9% de poupança de energia até 2016. 

Em termos de consumo de energias primárias e promoção da utilização de energia proveniente de fontes renováveis [24]: 

· Reduzir em 20% os consumos de energia primária, até 2020 (meta EU).  

· Reduzir em 25% os consumos de energia primária, até 2020 redução essa que na Administração Pública será de 30% (meta 
Governo Portugal). 

· Atingir os 31% de consumo de energias renováveis, até 2020 indicando o PNAER metas intercalares.22,6% (2011/2); 23,7% 
(2013/4); 25,2% (2015/6) e 27,3% (2017/8). 

· Atingir os 10% de consumo de energias renováveis nos transportes, até 2020. 

· Incorporação de 59,6% de energia renovável na eletricidade até 2020. 

Apoios financeiros: 
Para apoio na execução do PNAEE, são disponibilizados apoios financeiros provenientes de fundos que disponibilizem verbas para 
programas de eficiência energética, tais como [23]: 

a) Fundo de Eficiência Energética (FEE), criado pelo Decreto-Lei n.º 50/2010, de 20 de maio, e regulamentado pela Portaria n.º 
26/2011, de 10 de janeiro, destinado a apoiar especificamente as medidas do PNAEE; 

b) PPEC - Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica, promovido pela Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos (ERSE) no quadro do PNAC; 

c) Fundo Português de Carbono (FPC), criado pelo Decreto-Lei n.º 71/2006, de 24 de março, destinado a apoiar, entre outros, projetos 
que conduzam à redução de emissões de gases com efeito de estufa; 

d) Portugal 2020 e outros instrumentos financeiros comunitários. 

Portugal dispõe de assinaláveis recursos renováveis, permitindo o seu posicionamento ao nível do mercado internacional, reforçando 
a sua competitividade económica, dando resposta também às metas de desenvolvimento sustentável. Ao nível da sua política 
energética e mercado de energia, onde os seus pilares assentam na segurança de abastecimento, na competitividade e na eficiência 
energética, 

Considerando a estratégia, o ponto se situação no que diz respeito à execução dos PNAEE, PNAER e o contexto de transição para uma 
Economia Circular, será relevante que os municípios/associações de municípios contribuírem com melhorias de eficiência 
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energética, através da promoção de um maior dinamismo e alinhamento, capazes de apoiarem na otimização do funcionamento das 
empresas e na incorporação de incentivos que viabilizem investimentos que beneficiem também os habitantes locais. 

Em articulação com o PNAEE e PNAER, serão consideradas as seis áreas de atuação e as respetivas metas. Para as áreas que apresentam 
valores mais baixos de execução (Agricultura, Estado, Residencial e Serviços), serão apresentadas propostas de medidas/ações que 
envolvam os Municípios/Associações de Municípios articuladas com o PAEC, com a definição de indicadores de acompanhamento e 
monitorização, bem como referenciando o alinhamento dessas medidas com os objetivos de desenvolvimento sustentável e 
intervenientes (Figura 10 e 11). 

 
Figura 10 � Alinhamento estratégico setor energia na transição para Economia Circular  

Na figura 11, sistematizam-se algumas das medidas que podem ser aplicadas a cada um dos setores, e onde os municípios poderão ter 
um papel preponderante, sendo de destacar o setor dos transportes.  

 
Figura 11 � Medidas/Ações Economia Circular  
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5 CONCLUSÕES 
Os efeitos combinados da urbanização, industrialização e globalização influenciaram profundamente o desenvolvimento de cidades 
em todo o mundo. A industrialização impulsionou o crescimento económico, que por sua vez atraiu empresas e induziu o consumo.  A 
economia global tem prosperado, suportada num modelo de Economia Linear, que tem como base o uso indiscriminado dos recursos 
naturais considerados como inesgotáveis. A continuidade deste processo linear, irá conduzir no futuro a problemas ambientais e à 
escassez de recursos. 

Várias organizações mundiais, entidades empresariais e de investigação, têm procurado formas mais eficientes e sustentáveis capazes 
de darem resposta às crescentes necessidades da população mundial, sem contudo, porem em causa as necessidades das gerações 
futuras. As respostas e orientações indicam um outro caminho, um modelo designado de Economia Circular, baseado na redução da 
utilização dos recursos naturais e na produção de resíduos e poluição, reutilização, reciclagem e recuperação dos desperdícios, 
resíduos e poluição produzidos, mantendo desta forma um ciclo como forma de manter as matérias-primas e os produtos através de 
serviços associados, nos seus mais altos valores e níveis de utilidade e longevidade.  

O modelo circular, além dos benefícios ambientais inerentes, como a preservação dos recursos naturais, reduções no desperdício de 
materiais e a redução de resíduos e poluição, apresenta também benefícios económicos e sociais, pois será necessário �redesenhar a 
economia� de forma a que os produtos sejam projetados para durar e para serem utilizados como subprodutos em processos de 
produção/ fabricação, e desta forma que não sejam considerados fluxos de resíduos. Estas mudanças serão uma oportunidade para se 
desenvolverem novos modelos de negócio e criar emprego, o que se repercute em benefícios sociais.  

Portugal tem estado a acompanhar esta mudança, tendo para o efeito aprovado o Plano de Ação Economia Circula (PAEC) [1], nos 
quais são apresentadas metas, orientações para a implementação EC, bem como indicada a plataforma http://eco.nomia.pt/ [25] que 
apoiará no alcance dos seus objetivos.  

Portugal tem prosperado baseando a sua economia num modelo linear, no entanto em alguns setores, tem já dado passos para um 
modelo mais próximo do circular, sendo de destacar o aumento de produção de energias renováveis e a redução dos resíduos. Será 
importante, o País continuar a prosseguir na transição energética, no contexto e nos princípios de economia circular, alinhando 
estratégias e instrumentos políticos, como o caso do PNAEE, do PNAER e do PAEC, e envolvendo os vários interlocutores, de 
Administração central, local, empresas, centros de investigação e inovação e até mesmo o cidadão, como forma de se obterem os 
resultados pretendidos e alcançarem as metas estabelecidas pela EU e pelo próprio Governo. 

Da análise da execução do PNAEE suportada em dados disponibilizados pela DGEG em 2016, considerou-se que as áreas que devem 
ser objeto de intervenções imediatas, por apresentarem taxas de execução mais baixas, são a Agricultura (0%); Estado (12%); e 
Residencial e Serviços (44%). Assim sendo, apresenta-se uma proposta de medidas/ações por cada uma destas áreas, que visa 
envolver os municípios e associações de municípios na promoção da transição para uma Economia Circular com foque específico nos 
domínios da eficiência energética e energias renováveis.  

A abordagem que se considera essencial estabelecer encerra um conjunto de medidas principais, que se apresentam: 

- Agricultura: É essencial promover um modelo mais sustentável, tendo em consideração a conservação do meio ambiente, suportado 
em unidades agrícolas lucrativas e em comunidades agrícolas prósperas, que adotem práticas de agricultura regenerativa, através da 
utilização da matéria orgânica e dos recursos gerados nas suas próprias unidades de produção agrícola, num princípio também de 
circularidade. Neste quadro, deverá ser promovida a redução do consumo de energia e incentivar a produção de energia renovável 
para suporte às suas atividades numa lógica de auto-suficiência energética. Para que as estratégias e políticas sejam concertadas, 
deverá existir um envolvimento entre a Administração central e local, Associações de agricultores e Produtores florestais, para se 
estabelecerem metas por área geográfica de acordo com as apetências das mesmas em termos agrícolas, florestais e de produção de 
energia renovável. Promover estudo com ações direcionadas para as respetivas áreas geográficas que suporte medidas de 
financiamento e a execução de projetos/pilotos em parceria.  

- Residencial e serviços: a promoção da sustentabilidade energética no sector residencial e serviços é um vector determinante para 
a transição para uma sociedade de baixo carbono. utilizar materiais e tecnologias que possibilitem soluções de utilização da energia 
mais eficientes; integrar sistemas de aproveitamento da energia solar nas coberturas, fachadas ou envolvente dos edifícios; 
implementar soluções de aquecimento e arrefecimento dos edifícios a partir de sistemas geotérmicos; optimizar o consumo e gestão 
da água de acordo com soluções de reutilização das águas cinzentas e aproveitamento das águas pluviais; utilizar componentes como 
sistemas de iluminação LED, painéis solares ou equipamentos de escritório que no final da vida útil do edifício possam ser desmontados 
e facilmente reciclados ou recuperados; criar soluções para optimizar a separação dos resíduos domésticos em edifícios residenciais 
multifamiliares, de forma facilitar também a sua recolha; criação de locais de compostagem comunitária ao nível do bairro. 

Para o efeito, é fundamental publicar normas e regras de construção de edifícios sustentáveis e ecoeficientes, adaptadas ao clima 
Português. É por outro lado evidente o papel dos Municípios/Associações de Municípios na elaboração de programas em que se espera 
ver incluídas as estratégias para a promoção da economia circular aplicada ao domínio da energia, com vista a uma mais eficiente 
gestão de recursos e sustentabilidade do ambiente construído.  

- Estado: O sector do Estado representa uma oportunidade única para dar o exemplo e divulgar boas praticas em matéria de 
sustentabilidade energética. Neste enquadramento, a transição para uma economia circular passa pela implementação de projetos de 
racionalização do uso da energia assente no reforço da eficiência energética e ainda a utilização da energia solar produzida localmente. 
Tratando-se de infraestruturas públicas já existentes da Administração Central do Estado, será necessário implementar soluções de 
reabilitação energética com vista a sua adaptação mais próxima a edifícios de energia �Net-Zero�, ou seja, que promovam o balanço 

entre o consumo e a produção de energia.   

Relativamente aos transportes, setor que se considera importante intervir, uma vez que apenas consome cerca de 7% da energia 
renovável (dados Eurostat referentes a Portugal em 2016), devem ser equacionadas soluções mais eficientes ao nível da gestão de 
transportes, essencialmente nos meios urbanos, apostando em novos modelos de negócio que reduzam os veículos na cidade (veículos 
não poluentes disponibilizados em pontos da cidade para utilização partilhada e cujo pagamento está dependente dos quilómetros 
percorridos), substituir os transportes públicos poluentes, por não poluentes, entre outros. 
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A economia circular é ainda um tema relativamente novo, mas que se demostra promissor especialmente no que se refere ao ciclo de 
vida dos edifícios, sendo importante a identificação de princípios circulares no âmbito do sector dos edifícios, como forma de se 
desenvolverem soluções que poderão contribuir para a redução das necessidades de energia. Assim, o objetivo do presente artigo, foi 
contribuir com uma reflexão e com propostas de medidas e ações que promovam e agilizem a transição para EC, transformando os 
desafios em oportunidades ao nível do setor da energia onde os Municípios/Associações de Municípios poderão ter um papel muito 
importante e ativo. 
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