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A Alcatel-Lucent considera que é cada vez mais importante o contributo que as empresas de telecomunicações trazem para a redução do 
impacto ambiental e a melhor gestão dos recursos energéticos do nosso planeta e por isso decidiu contribuir activamente como parceira do 
estudo Smart Portugal 2020. A empresa está empenhada na eco sustentabilidade com especial atenção nas alterações climáticas e por isso 
tira partido das suas equipas de inovação e desenvolvimento para criar novas tecnologias, amigas do ambiente e energeticamente eficientes e 
empenha-se em reduzir o impacto ambiental nas suas operações. Enquanto líder tecnológico, a Alcatel-Lucent associa-se activamente aos seus 
stakeholders, entre os quais se encontram os seus clientes e fornecedores, para endereçar assuntos relacionados com a eco sustentabilidade 
e mudanças climatéricas em toda a sua cadeia de fornecimento. A Alcatel-Lucent participa activamente na iniciativa das Nações Unidas - UN 
Global Compact “Caring for Climate” e recebeu neste ano de 2008 a distinção “SAM Silver Class do Sustainability Yearbook 2008”. 

A Cisco fez parte integrante da realização do Estudo Smart2020. Acreditamos que a Tecnologia pode ajudar as empresas a se tornarem mais 
eficientes. O nosso compromisso a este nível reflecte-se nas soluções que desenvolvemos, no nosso posicionamento no mercado e na forma 
como trabalhamos internamente. 

Política de Ambiente 
O Grupo CTT adopta os princípios do Desenvolvimento Sustentável, assumindo a vertente ambiental como parte integrante da sua estratégia 
e prática empresarial. Assume compromissos claros em termos da melhoria continuada do desempenho ambiental, com vista à minimização 
e prevenção dos impactes ambientais resultantes da actividade do Grupo nas comunidades locais, áreas envolventes e no ambiente em geral, 
[nomeadadamente]:
(...) Promovendo o aumento da eficiência energética do parque imobiliário e da frota automóvel e o controlo e redução do nível de emissões 
atmosféricas;

A EDP é um dos maiores operadores de Energias Renováveis do mundo. Por ser uma empresa inovadora e uma das primeiras empresas a 
adoptar soluções TIC, a EDP tem sido um parceiro activo no lançamento de algumas das empresas Portuguesas de referência nesta área. A 
EDP confia largamente nas TIC para gerir as suas operações em todo o mundo e está presentemente a implementar um conjunto de sistemas 
de última geração, em colaboração com produtores de software Portugueses, que irão garantir a sua vantagem competitiva. Entre esses 
produtores de software encontra-se o InovGrid, um projecto de referência na área das grelhas inteligentes, e o Skipper, um sistema inovador 
para gestão de centrais de produção de energia, numa abordagem Utility 2.0. Como parte da sua filosofia de desenvolvimento, a EDP utiliza 
Software Open Source Software, sempre que isso for relevante. 

“A Efacec assume o compromisso de desenvolver soluções inovadoras nas áreas da Energia e da Mobilidade, utilizando as tecnologias mais 
recentes aplicadas à utilização, monitorização, comunicação e gestão eficiente de recursos, contribuindo para a redução das emissões de CO2 
resultantes das actividades indispensáveis da nossa sociedade, assegurando o seu desenvolvimento sustentado.”

A Ericsson acredita que as telecomunicações se tornarão numa parte integrante do dia-a-dia da maior parte da população mundial, contribuindo 
para o desenvolvimento social e económico. A tecnologia continua a despoletar importantes mudanças em direcção a um mundo mais 
sustentável. As telecomunicações podem ultrapassar obstáculos no caminho para a sustentabilidade e criar uma sociedade mais desenvolvida 
e mais eficiente na utilização dos seus recursos. Podem melhorar as formas como a educação, cuidados de saúde, serviços da administração 
pública chegam aos cidadãos, aumentando a sua qualidade de vida. Com as alterações climáticas bem no topo da agenda mundial, a nossa 
contribuição para uma sociedade menos dependente do carbono é uma das principais prioridades da nossa actuação. A Ericsson tem vindo a 
demonstrar que uma utilização eficiente da energia é fundamental para o desenvolvimento do nosso negócio, continundo a melhorar os seus 
produtos de forma a reduzir o impacto ambiental da sua operação. Acções concretas, inovação, liderança e visão são assim fundamentais para 
conseguirmos enfrentar os desafios ambientais que o futuro nos coloca.

Consciente da urgência de se promover maior eficiência na produção e consumo de energia, 
a ERSE considera da maior utilidade a realização de estudos como o actual, pelo contributo 
que podem dar para estimular a indústria a desenvolver soluções técnicas, para incentivar 
os consumidores a racionalizar consumos e para promover as políticas energéticas e 
regulatórias mais adequadas.

A temática do “Green IT” tem vindo a merecer um lugar de destaque nas preocupações das empresas tecnológicas, como forma de resposta às 
necessidades dos Clientes e aos imperativos ligados ao desenvolvimento sustentável. A HP está a aumentar os seus investimentos em energias 
renováveis e, simultaneamente, a apostar no desenvolvimento de soluções e tecnologias energeticamente eficientes, para os seus Clientes. 
Deste forma, comprometemo-nos a reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono em cerca 16% até 2010.  Assim sendo, não podemos 
deixar de apoiar estudos de sensibilização para o tema da “energy efficiency”.
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Num mundo global onde tudo se tem vindo a tornar inteligente e interligado, enfrentar os desafios e oportunidades da energia e do 
ambiente requerem tecnologia inovadora e uma visão profunda do negócio. A IBM tem as capacidades para juntar inovação tecnológica, 
transformação de processos de negócio e especialização da indústria de forma a obter soluções integradas que ajudam os clientes 
a resolver os seus desafios ambientais e energéticos. As empresas Portuguesas precisam de tomar medidas urgentes para uma melhor 
gestão energética, questões ambientais e sustentabilidade. Os seus clientes, colaboradores, entidades reguladoras, investidores e outros 
stakeholders esperam respostas às questões e oportunidades nesta área com acções que produzam resultados genuínos na melhoria 
do ambiente e nos resultados financeiros. Empresas de todas as dimensões precisam de  prioritizar as suas áreas estratégicas e os 
investimentos, olhar para as suas operações e actuar de imediato. 

A Logica, é uma empresa Europeia líder nas TI e nos serviços de negócios, alinhando a sua estratégia de negócios com as iniciativas de 
sustentabilidade Europeias e Globais, contribuindo para as mais inovadoras e abrangentes soluções na indústria das TIC. Através do seu 
Centro de Competência e Inovação para a área de Energia e Serviços Públicos, baseado em Portugal, com soluções Portuguesas, a Logica 
tem o compromisso de encarar a gestão eficiente da Energia e da Água como parte do desafio global colocado pela escassez e desperdício 
dos recursos. Através da sua divisão de Transportes Inteligentes, a Logica contribui para os objectivos de gestão eficiente dos transportes e 
de redução das emissões de carbono. No lado dos serviços, a divisão de Terciarização das TI da Logica está focada na eficiência energética 
dos Centros de Processamento de Dados e na gestão de infra-estruturas. O estudo The Smart 2020 é, portanto, uma orientação para as 
actividades da Logica e para a compreensão dos impulsionadores do mercados.  

A Oni Communications, desde sempre esteve particularmente sensível às questões ambientais, nomeadamente na diminuição da pegada 
de carbono, estando a decorrer diversas iniciativas internas e junto dos nossos clientes para cumprimento dos objectivos do SMART2020. 
A consciência da necessidade de protecção ambiental é já uma realidade transversal aos diferentes sectores de actividade. Pelas suas 
características específicas o sector das comunicações está a tomar um papel de liderança neste desafio, não só pelas racionalizações 
possíveis dentro da própria actividade mas principalmente pelo impacto muito significativo que tem já em muitos outros sectores, 
nomeadamente pela contribuição para a desmaterialização de muitas actividades.

“O nosso compromisso para com o futuro sustentável: promover a inovação, respeitar o ambiente e valorizar a sociedade.”

O Homem, com o domínio das telecomunicações e da informática, estendeu a sua capacidade de intervenção, a sua inteligência, aos 
mais recônditos locais. Pôde implantar, na sociedade, no seio das máquinas, dos edifícios, dos grandes sistemas energéticos, capacidade 
descentralizada de decisão e monitorar os efeitos daí decorrentes. A sua obra passou a poder ser mais perfeita, mais eficiente, menos 
consumidora de energia, menos libertadora de carbono. A REN, no âmbito da sua responsabilidade social e da sua missão, não pode deixar 
de dar o seu incondicional apoio ao aumento das sinergias entre as TIC e os diversos sectores da sociedade, em particular, o energético e 
de louvar esta iniciativa da APDC.

“A Real Life Technologies, inserida no âmbito da Visabeira Global, pode contribuir de forma diferenciadora para o desenvolvimento de 
Portugal, através de soluções de Tecnologias de Informação e Comunicação que contribuem para a redução das emissões de CO2 em 
diferentes sectores como o dos transportes, energia, indústria e serviços, garantindo a sustentabilidade e desenvolvimento económico  
numa envolvente de responsabilidade social e preocupação com o ambiente.”

A Sonaecom acredita firmemente que os desafios para o sector das telecomunicações e as oportunidades identificadas para o sector 
das TIC levarão potencialmente à substituição quase global de produtos e serviços por soluções digitais ou pela utilização das novas 
tecnologias como motor de uma sociedade energeticamente eficiente. Reconhecemos o papel importante das TIC na melhoria da inclusão 
social, da responsabilização dos cidadãos e na criação de uma sociedade livre das emissões de carbono.

A T-Systems é a divisão de negócio do Grupo Deutsche Telekom com serviços para clientes empresariais. Recentemente a empresa 
apresentou em Lisboa o seu portfólio de “Green ICT” que evidencia como as TIC podem beneficiar as práticas de eficiência e sustentabilidade 
das empresas. Tendo liderado o estudo SMART 2020 internacional, a T-Systems não poderia deixar de apoiar o estudo SMART 2020 
Portugal. Entendemos que o que hoje é um problema e uma questão de responsabilidade social, amanhã será uma oportunidade para as 
empresas que souberem tirar proveito das TIC.

A Vodafone Portugal considera que as alterações climáticas constituem um problema universal que apenas poderá ser combatido com 
contributos globais. Nesse sentido, a Vodafone Portugal compromete-se a continuar a promover e aplicar as medidas mais eficazes para 
reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, designadamente o dióxido de carbono, quer agindo sobre a sua própria actividade, quer 
através do desenvolvimento de soluções assentes na tecnologia. 

A redução das emissões de carbono é uma responsabilidade social de todos. No entanto, as empresas têm um papel suplementar no 
esforço de redução destas emissões. A ZON quer, por isso, dar o seu contributo para a resolução deste problema.  O Estudo Smart Portugal 
2020 demonstra que através da incorporação de boas práticas nas empresas, as TIC conseguem diminuir a emissão de gases causadores 
do efeito de estufa. As TIC permitem ainda a criação de soluções de foro tecnológico para a redução da emissão de gases decorrentes de 
diversos sectores de actividade humana.
A ZON está muito entusiasmada com as oportunidades de mercado que este estudo identificou para a criação de novos produtos e 
mercados.
Continuará, portanto, a incorporar as boas práticas de TIC levantadas pelo estudo e a desenvolver alternativas de entretenimento e 
comunicações em actividades de baixa emissão de gases.
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1: Prefácios
Uma oportunidade única

	 A	recente	crise	financeira	apanhou	o	
mundo	desprevenido,	minou	a	confiança	nos	
mercados	e	está	a	ser	enfrentada	por	
gigantescos	“bailouts”.	As	alterações	climáticas	
estão	estudadas	e	comprovadas	cientificamente	
e	as	suas	consequências	são	gravíssimas.	Só	
que,	desta	vez,	não	haverá	“bailout”,	por	maior	
que	seja,	capaz	de	enfrentar	o	mais	grave	risco	
sistémico	à	escala	do	Planeta.	A	sustentabilidade	é	
o	único	caminho	racional	e	não	há	tempo	a	perder.	
Este	relatório	é	um	verdadeiro	“call	for	action”.
	 Mais	que	um	mero	estudo,	representa	
uma	oportunidade	única	para	todos:	entidades	
públicas,	empresas	e	cidadãos.	Da	sociedade,	
esperam-se	novos	comportamentos	–	repensar	a	
utilização	do	carro	individual,	adoptar	novas	
soluções	de	mobilidade	e	de	trabalho	à	distância,	
ter	capacidade	de	determinar	o	consumo	de	
energia.	Uma	mudança	que	exige	participação,	
envolvimento,	co-criação.	Dos	mercados,	
espera-se	a	criação	de	novas	oportunidades	de	
negócio	–	a	crise	e	o	advento	de	um	novo	
paradigma	criam	uma	enorme	pressão	para	
inovar,	numa	lógica	de	“destruição	criativa”.	Em	
áreas	como	as	redes	eléctricas,	os	transportes	e	a	
gestão	de	edifícios,	o	estudo	identifica	
oportunidades	tangíveis.	Dos	Governos	e	
reguladores,	exigem-se	políticas	adequadas	–	as	
quais	passam	por	uma	postura	inteligente,	de	
“orquestração”	da	inteligência	dispersa,	dentro	e	
fora	do	sector	público	e	pelo	fomento	de	soluções,	
tecnologias	e	infra-estruturas	de	baixa	
intensidade	de	carbono.	
	 Foi	neste	contexto,	e	com	este	sentido	
de	urgência,	que	a	Associação	Portuguesa	para	o	
Desenvolvimento	das	Comunicações	(APDC)	
escolheu	o	tema	das	alterações	climáticas	como	
uma	das	suas	prioridades.	Fê-lo	por	três	razões:
Em	primeiro	lugar,	porque	a	APDC	se	tem	
posicionado	como	agente	de	mobilização	da	
Sociedade	Civil	em	torno	de	um	dos	sectores	que	
mais	contribui	para	o	Produto	Interno	Bruto,	para	
a	modernização	da	economia	nacional	e	para	a	
inovação:	o	sector	das	Tecnologias	de	Informação	

e	Comunicação	(TIC).	Nenhum	outro	sector,	ao	
longo	da	história	recente,	contribuiu	como	este	
para	mudar	a	forma	como	trabalhamos,	
comunicamos	e	interagimos.	A	mobilização	deste	
sector	para	o	combate	às	alterações	climáticas	terá	
um	fortíssimo	impacto	na	sociedade	portuguesa.
	 Em	segundo	lugar,	porque	as	TIC	são	
uma	parte	fundamental	da	solução.	Sem	as	TIC,	
não	é	possível	cumprir	os	ambiciosos	objectivos	
europeus	e	nacionais	em	matéria	de	redução	das	
emissões	de	carbono.	Isso	significa	criar	uma	nova	
vaga	de	oportunidades,	especialmente	oportuna	
em	tempo	de	crise.	Dos	transportes	aos	edifícios,	
das	cidades	ao	teletrabalho,	da	logística	à	rede	
eléctrica,	as	TIC	podem	dar	um	contributo	decisivo	
para	aumentar	a	eficiência	energética.	As	
conclusões	do	estudo	SMART	Portugal	2020	são	
claras:	aproveitar	as	oportunidades	de	uma	
economia	com	menos	carbono	pode	representar	
entre	2	e	2,3	mil	milhões	de	euros	por	ano	para	a	
economia	portuguesa.
	 Em	terceiro	lugar,	porque	pensar	numa	
sociedade	com	menos	intensidade	de	carbono	
significa	apostar	numa	nova	infra-estrutura	para	
o	futuro:	banda	larga	em	redes	de	nova	geração.	
A	fibra	óptica	ao	alcance	de	todos	deve	ser	uma	
prioridade	nacional,	por	razões	de	
sustentabilidade	económica	e	ambiental.	
	 Saibamos	transformar	o	desafio	das	
alterações	climáticas	e	a	crise	financeira	numa	
oportunidade	única	para	a	sociedade	e	para	as	
empresas	portuguesas.	Se	o	relatório	SMART	
Portugal	2020	for	implementado,	Portugal	será	
mais	sustentável	e	as	empresas	tecnológicas	
emergirão	deste	contexto	difícil	como	líderes	
globais	em	serviços	e	produtos	para	a	eficiência	
energética.
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Diogo Vasconcelos
Presidente da APDC
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A redução de emissões através das TIC 
é possível.

Em	todo	o	mundo,	cidadãos,	empresas	e	governos	
estão	profundamente	preocupados	com	a	actual	
crise	financeira.	Restaurar	a	credibilidade	e	o	
regular	funcionamento	dos	mercados	financeiros	é,	
de	facto,	uma	prioridade	para	evitar	sérias	
consequências	económicas	e	sociais.	No	entanto,	
esta	prioridade	não	nos	deve	distrair	de	outra	
prioridade	igualmente	importante:	evitar	o	colapso	
do	planeta	Terra	devido	às	alterações	climáticas.
	 É	tecnicamente	factível,	financeiramente	
possível	e	economicamente	sensato	reduzir	as	
emissões	de	gases	de	efeito	de	estufa,	evitando	
assim	as	consequências	catastróficas	das	alterações	
climáticas.
	 As	emissões	portuguesas	de	gases	de	
efeito	de	estufa	estão	actualmente	muito	acima	dos	
valores	permitidos	para	2012	e	dos	objectivos	
esperados	para	2020.	Esta	situação	tem	sérias	
consequências	nos	planos	moral,	político	e	
económico.	Por	isso,	é	urgente	agir.
	 Há	alguns	meses,	a	Global	
e-Sustainability	Initiative	(GeSI),	sob	a	liderança	
carismática	do	Luís	Neves,	juntamente	com	o	
Climate	Group,	publicou	o	relatório	“Smart	2020”	
que	mostra	como	a	aplicação	de	Tecnologias	de	
Informação	e	Comunicação	(TIC)	permite	atingir	
reduções	de	15%	nas	emissões	de	gases	de	efeito	de	
estufa	a	nível	mundial.
	 Inspirado	pelo	estudo	“Smart	2020”,	a	
APDC,	sob	a	liderança	activa	do	Diogo	
Vasconcelos,	decidiu	investigar	como	é	que	as	TIC	
podem	ajudar	Portugal	a	atingir	os	seus	
compromissos	internacionais	e,	ao	mesmo	tempo,	
acelerar	o	desenvolvimento	económico.
	 O	Estudo	Smart	Portugal	2020	mostra	
que	as	TIC	representam	actualmente	apenas	1,0	
MtonCO2	e	ou	1,2%	do	total	de	emissões	
portuguesas.	No	período	2007-2020	as	emissões	
das	TIC	devem	aumentar	0,7%	por	ano	devido	ao	
aumento	inevitável	da	sua	utilização.	Mas	a	
principal	mensagem	do	presente	estudo	é	que	as	
soluções	possibilitadas	pelas	TIC	têm	um	potencial	
de	redução	de	emissões	de	CO2	de	cerca	de	15%	
das	emissões	totais	esperadas	para	Portugal	em	
2020	–	ou	seja,	cerca	de	dez	vezes	a	pegada	
esperada	em	Portugal.	Tal	redução	é	suficiente	para	
atingir	os	objectivos	portugueses	de	emissões	para	

2012	e	permite	até	atingir	os	objectivos	mais	
ambiciosos	actualmente	em	discussão	para	2020.	O	
valor	económico	directo	associado	com	estas	
reduções	é	de	cerca	de	2,2	mil	milhões	de	euros	por	
ano.
	 As	três	áreas	prioritárias	identificadas	
no	estudo	Smart	Portugal	2020	representam	55%	
do	potencial	total	de	redução	de	emissões.	Estas	
áreas	prioritárias	são:	electricidade,	transportes	e	
uso	de	energia	em	edifícios.
	 A	aplicação	sistemática	das	TIC	aos	
sistemas	eléctricos	permite	não	só	uma	utilização	
mais	eficiente	da	energia	(designadamente	através	
de	gestão	da	procura	–	DSM	–	e	da	redução	de	
perdas	na	rede),	mas	também	uma	maior	e	mais	
económica	penetração	de	produção	de	electricidade	
baseada	em	fontes	de	energia	renovável.	Isto	
significa	que	o	conteúdo	de	carbono	de	cada	kWh	
pode	ser	substancialmente	reduzido	e	as	fontes	
naturais	de	energia	renovável	disponíveis	em	
Portugal	podem	ser	exploradas	mais	a	fundo,	
aumentando	a	segurança	de	abastecimento	e	
reduzindo	as	importações	de	combustíveis	fósseis.	
	 Desde	2001,	Portugal	tem	vindo	a	
implementar	com	êxito	uma	política	agressiva	de	
aumento	de	penetração	de	energias	renováveis.	As	
TIC	permitem	que	esta	política	seja	aprofundada	e	
evolua	de	uma	abordagem	quantitativa	de	
produção	para	uma	abordagem	mais	qualitativa	e	
mais	sistémica.	
	 No	que	respeita	aos	transportes	e	
utilização	de	energia	em	edifícios,	o	estudo	Smart	
Portugal	2020	mostra	como	Portugal	pode	
aprender	com	experiências	internacionais	e	
introduzir	soluções	inovadoras	e	economicamente	
eficientes.
	 Gostaria	de	agradecer	à	APDC	por	ter	
lançado	esta	iniciativa,	à	BCG	pelo	seu	empenho	
profissional	e	a	todos	os	participantes	e	peritos	nos	
sectores	das	TIC,	energia	e	transportes	pelas	suas	
preciosas	contribuições.	Graças	ao	seu	entusiasmo	
e	visão	foi	possível,	num	curto	período	de	tempo,	
identificar	formas	práticas	de	reduzir	as	emissões	
de	gases	de	efeito	de	estufa	e	criar	novas	
oportunidades	de	negócio	em	Portugal.	Foi	para	
mim	uma	honra	e	uma	experiência	gratificante	
poder	liderar	este	projecto.	

Jorge Vasconcelos
Coordenador do Grupo de Trabalho TIC 
e Energia da APDC
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Luis Neves
Presidente da GeSI

É tempo de agir

	 A	Global	e-Sustainability	Initiative	
(GeSI)	foi	criada	em	2001	por	um	grupo	de	
empresas	de	Tecnologias	da	Informação	e	
Comunicação	(TIC)	em	resposta	aos	Objectivos	
do	Milénio	das	Nações	Unidas.
	 Como	Presidente	da	GeSI,	tive	o	
privilégio	de	presidir	ao	“Steering	Committee”	
que	levou	à	mais	recente	publicação	da	GeSI,	
“SMART	2020	—	Enabling	the	low	carbon	
economy	in	the	information	age”.	Este	relatório	
quantificou,	pela	primeira	vez,	a	significativa	
contribuição	potencial	que	as	TIC	podem	ter,	
a	nível	global,	para	melhorar	a	eficiência	
energética	e	responder	às	alterações	climáticas,	
ao	mesmo	tempo	que	potenciam	o	crescimento	
económico.	É	um	bom	exemplo	do	potencial	
das	TIC	para	liderar	mudanças	sustentáveis,	ao	
mesmo	tempo	que	permitem	ganhos	de	eficiência	
noutros	sectores.	
	 O	“SMART	Portugal	2020	–	A	
redução	das	emissões	e	o	aumento	da	eficiência	
energética	através	das	TIC”,	o	primeiro	relatório	
nacional	deste	tipo	após	o	Relatório	Global	
SMART	2020,	representa	o	contributo	da	
indústria	portuguesa	das	TIC	para	lidar	com	o	
desafio	das	alterações	climáticas.	
	 	Ambos	os	relatórios	são	uma	“call	
for	action”.	Não	apenas	para	a	indústria	das	
TIC,	mas	também	para	aqueles	que	têm	a	
responsabilidade	última	de	criar	o	quadro	político	
e	regulatório	nacional	e	global	para	o	combate	
contra	as	alterações	climáticas,	fundamental	
para	garantir	a	sustentabilidade	e	segurança	
do	Planeta	e	para	assegurar	que	o	futuro	das	
gerações	mais	novas	não	é	comprometido.
	 Como	português,	não	podia	estar	

mais	orgulhoso	e	satisfeito	com	a	visão	e	
determinação	do	Diogo	Vasconcelos,	Presidente		
da	APDC,	e	do	Jorge	Vasconcelos,	Presidente	
do	Congresso	da	APDC	e	líder	deste	estudo.	É	
impressionante	como,	num	tão	curto	espaço	
de	tempo,	juntaram	a	equipa	e	as	condições	
necessárias	para	a	realização	deste	projecto.	
	 Mais	do	que	um	relatório,	o	SMART	
Portugal	2020	é	a	base	para	um	futuro	mais	
sustentável	para	Portugal.	Esta	base	deve	
ser	reforçada	continuamente.	Em	tempos	de	
incerteza	económica,	o	SMART	Portugal	2020	
apresenta	um	conjunto	alargado	de	soluções	
das	TIC,	que	possibilitará	impactos	e	ganhos	de	
eficiência	importantes	em	sectores	relevantes	da	
economia	portuguesa.	Além	disso,	define	as	pré-
condições	necessárias	para	ajudar	a	ultrapassar	
o	desafio	das	alterações	climáticas	em	Portugal.
	 O	sector	das	TIC	está	preparado	
para	cumprir	o	seu	papel	como	potenciador	
do	desenvolvimento	económico	e	social.	Mas	
o	sector	não	pode	agir	sozinho.	Um	ambiente	
político	e	regulatório	apropriado	que	encoraje	
a	implementação	das	TIC,	especialmente	na	
investigação	e	desenvolvimento,	em	conjunto	
com	um	quadro	financeiro	apropriado,	são	
necessários	para	implementar	soluções	de	
sustentabilidade	através	das	TIC.
	 É	tempo	de	os	decisores	políticos	
compreenderem	o	papel	que	as	TIC	podem	
desempenhar	e	de	darem	os	passos	necessários	
para	lhes	permitir	cumprir	o	seu	papel	não	
apenas	para	a	realização	dos	Objectivos	do	
Milénio	das	Nações	Unidas,	como	também	para	
criar	as	fundações	de	um	futuro	mais	sustentável	
e	harmonioso.	É	este	o	desafio	que	vos	deixo.
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 O	protocolo	de	Quioto	representou	o	
primeiro	compromisso	quantitativo	por	parte	
da	comunidade	internacional	para	limitar	os	
danos	potenciais	causados	pelo	aquecimento	
global.	Assinado	em	1997,	por	trinta	e	quatro	
países,	o	acordo	reconheceu	que	as	emissões	
provocadas	pelo	homem	são	a	principal	causa	
do	aquecimento	global	e	definiu	para	2012	
um	objectivo	de	redução	em	média	de	8%	das	
emissões	de	Gases	de	Efeito	de	Estufa	(GEE)	
relativamente	aos	níveis	de	1990.
	 A	consciencialização	crescente	dos	
problemas	causados	pelas	emissões	de	GEE	
coincidiu	com	o	período	no	qual	a	indústria	
de	Tecnologias	de	Informação	e	Comunicação	
(TIC)	registou	um	crescimento	substancial.	Com	
o	desenvolvimento	e	crescente	penetração	de	
produtos	e	serviços	inovadores,	tais	como	a	
Internet	ou	as	comunicações	móveis,	o	impacto	
da	indústria	na	economia	e	nas	nossas	vidas	
é	hoje	maior	e	mais	visível	do	que	nunca.	
Este	impacto	e	visibilidade	aumentaram	a	
responsabilidade	da	indústria	das	TIC	para	
participar	na	luta	contra	as	alterações	climáticas.

	 Em	2008,	a	Global	e-Sustainability	
Initiative,	uma	iniciativa	liderada	por	um	
conjunto	de	empresas	de	TIC	para	promover	o	
desenvolvimento	sustentável	no	sector,	lançou	
o	relatório	“SMART	2020	–	Enabling	the	low	
carbon	economy	in	the	information	age”,	com	
o	objectivo	de	determinar	a	pegada	de	carbono	
global	das	TIC,	bem	como	de	identificar	formas	
como	as	TIC	poderiam	permitir	a	redução	de	
emissões,	quer	na	própria	indústria,	quer	noutros	
sectores	da	economia.	O	relatório	investigou	a	
forma	como	a	aplicação	das	TIC	poderia	não	
só	permitir	poupanças	de	energia	e	a	redução	
de	emissões,	mas	também	fazê-lo	de	forma	
a	promover	o	crescimento	económico	e	a	
produtividade.	O	relatório	quantificou	a	pegada	
global	do	sector	das	TIC,	em	2020,	em	cerca	
de	2,7%	das	emissões	globais,	mas	identificou	
também	o	potencial	para	as	TIC	permitirem	um	
decréscimo	de	15%	nas	emissões	de	dióxido	
de	carbono	noutras	áreas	da	economia.	Esta	
diminuição	é	mais	de	cinco	vezes	superior	à	
dimensão	da	pegada	da	própria	indústria	e	é	o	
resultado	de	iniciativas	potenciais	possibilitadas	

pelas	TIC	em	cinco	áreas	chave:	redes	eléctricas,	
edifícios,	logística,	motores	e	desmaterialização.
	 Para	avaliar	o	potencial	para	a	
mudança	em	Portugal	e	para	delinear	um	
plano	de	acção,	a	Associação	Portuguesa	para	
o	Desenvolvimento	das	Comunicações	(APDC)	
lançou	o	projecto	SMART	Portugal	2020,	com	
o	apoio	da	The	Boston	Consulting	Group.	Este	
projecto	é	o	primeiro	de	uma	série	de	esforços	
em	todo	o	mundo	para	localizar	as	conclusões	
do	relatório	SMART	2020	e	traduzir	as	suas	
implicações	para	um	plano	nacional,	um	passo	
necessário	para	fomentar	a	discussão,	galvanizar	
o	apoio	e	estabelecer	planos	de	acção	concretos	
para	atingir	o	potencial	identificado.

	 Este	relatório	é	o	primeiro	resultado	
deste	projecto.	O	trabalho	de	suporte	a	este	
relatório	foi	desenvolvido	em	três	fases:	

I. Uma primeira fase dedicada a 
estabelecer a pegada portuguesa 
actual e prevista com a 
manutenção de tendências actuais 
(cenário Business As Usual – 
BAU) para 2020, realçando a 
pegada do sector das TIC. 

II. Uma segunda fase para avaliar o 
potencial das TIC para a melhoria 
da situação nos diferentes sectores 
da economia. 

III. Finalmente, uma terceira fase 
para identificar as iniciativas com 
maior potencial, incluindo uma 
análise de alto nível de requisitos 
de implementação.

	 Em	2006	(o	último	ano	para	o	qual	
existem	dados	disponíveis),	as	emissões	de	
GEE	portuguesas	totalizaram	82,7MtonCO

2
e,	

substancialmente	acima	do	compromisso	
assumido	para	2012.	Destas,	59,2MtonCO

2
e	

(72%)	são	o	resultado	directo	do	consumo	
de	energia	(e	processos	associados	de	
transformação	e	transporte/distribuição),	sendo	
o	remanescente	na	sua	maior	parte	constituído	
por	emissões	de	processos	industriais,	de	resíduos	

2: Resumo

2: Resumo
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1 
O sector da indústria considerado neste 

documento inclui toda a actividade 
relacionada com a indústria de manufactura 
e processos e construção

2 A Directiva Europeia que define a 
necessidade de alguns sectores (os sectores 
principais que incluem a geração de energia, 
cimento, metalurgia, vidro, pasta de papel 
e cerâmica) de contabilizarem e obterem 
licenças para o CO

2
 emitido pelas suas 

instalações

3 Dependendo dos pressupostos do impacto 
de iniciativas de gestão energética

4 Em linha com as previsões e pressupostos 
actuais da Comissão Europeia

5 
Preço de electricidade assumido de 6,0 

cêntimos/kWh; preço do gasóleo assumido 
de 0,39€ por litro; preço de gasolina assumi-
do de 0,48€ por litro (líquido de impostos)

2: Resumo
pág.011

e	de	agricultura.	Isto	mostra	até	que	ponto	a	
luta	contra	as	alterações	climáticas	está	ligada	
à	luta	por	uma	maior	eficiência	energética.	
Quando	as	emissões	de	consumo	de	energia	
são	atribuídas	às	áreas	ligadas	aos	utilizadores	
finais,	os	sectores	que	mais	pesam	no	total	de	
emissões	são	a	indústria1,	com	23,7MtonCO

2
e,	

os	transportes,	com	20,1MtonCO
2
e	e	o	sector	

residencial/serviços	(excluindo	as	TIC)	com	
14,4MtonCO

2
e.

	 Em	2006,	as	TIC	foram	responsáveis	
por	apenas	1,0MtonCO

2
e.	No	entanto,	este	valor	

não	inclui	as	emissões	de	carbono	embebido	que	
têm	lugar	durante	a	fabricação	e	o	transporte	
de	equipamento	das	TIC,	que	ocorre,	na	sua	
maioria,	fora	de	Portugal.	No	relatório	global	
SMART	2020,	as	emissões	de	carbono	embebido	
também	foram	consideradas	para	as	estimativas,	
levando	as	emissões	globais	das	TIC	a	um	valor	
superior	(2,7%).
	 Dos	sectores	de	utilizadores	finais	
mais	emissores,	apenas	a	indústria	está	coberta	
pela	Directiva	Europeia	de	Comércio	de	
Emissões	(DCE)2	tendo	assim	uma	visibilidade	
directa	sobre	os	custos	de	CO

2	
(mas	mesmo	

esta	cobertura	é	apenas	parcial).	O	sector	
residencial/serviços	apenas	é	afectado	pelos	
preços	das	licenças	de	CO

2
,	na	medida	em	que	

estes	se	reflectem	nos	preços	da	electricidade;	os	
transportes	não	são	actualmente	afectados	de	
nenhuma	forma.	

	 As	estimativas	feitas	para	o	relatório	
SMART	Portugal	2020	pela	The	Boston	
Consulting	Group	prevêem	que,	em	2020,	num	
Cenário	BAU,	as	emissões	portuguesas	devem	
permanecer	relativamente	estáveis,	num	total	
de	81,1MtonCO

2
e.	Esta	estimativa	considera	a	

evolução	dos	diferentes	sectores	e	a	evolução	
económica	esperada	nos	próximos	11	anos	e	é,	
dentro	daquilo	que	é	possível	prever	no	tempo,	
consistente	com	as	projecções	e	estimativas	
realizadas	por	outras	entidades,	incluindo	o	
cenário	de	referência	do	PNAC	(Plano	Nacional	
Para	as	Alterações	Climáticas)	utilizado	pelo	
Estado	português.	Em	termos	gerais,	esta	
estabilização	de	emissões	será	relacionada	com	
emissões	unitárias	inferiores	(por	unidade	de	
PIB),	seja	através	de	evoluções	tecnológicas	ou	

  
  

do	maior	peso	de	fontes	“limpas”	na	geração	de	
electricidade,	que	anulará	o	efeito	nas	emissões	
do	aumento	da	procura	dos	diferentes	sectores.

	 Uma	análise	cuidada	das	medidas	
possibilitadas	pelas	TIC,	aplicada	ao	caso	
específico	da	economia	portuguesa	e	tendo	
em	conta	a	opinião	de	especialistas	sobre	a	
situação	em	Portugal,	revelou	um	potencial	
para	redução	de	emissões	de	CO

2
	de	cerca	de	

15%	das	emissões	globais	esperadas	em	2020	
–	cerca	de	dez	vezes	a	pegada	esperada	da	
indústria	das	TIC.	O	que	representa	entre	11,9	
e	12,6MtonCO

2
e3,	das	quais	0,4MtonCO

2
e	são	

directamente	do	sector	das	TIC.	Tal	redução	
será	suficiente	para	atingir	os	compromissos	
portugueses	relativamente	às	emissões	para	
2012	e,	inclusivamente,	atingir	os	objectivos	
mais	ambiciosos	actualmente	em	discussão	para	
2020.

	 O	valor	económico	directo	associado	
a	estas	reduções	é	de	2,2	a	2,3	mil	milhões	de	
euros	por	ano.	Estes	valores	apenas	têm	em	
conta	o	custo	das	emissões	de	CO

2
	evitadas,	

que	é	de	aproximadamente	0,4	mil	milhões	
de	euros	para	um	preço	de	35€	para	licenças	
de	emissão	de	CO

2
4,	e	o	valor	da	energia	

poupada	a	preços	de	utilizador	final5	(energia	
eléctrica	ou	combustível	fóssil)	que	ascende	aos	
remanescentes	1,8	mil	milhões	de	euros	a	preços	
actuais.	A	concretização	deste	valor	ambiental	
e	económico	depende	do	desenvolvimento	de	
tecnologias	e	soluções	eficientes	em	termos	
de	custos	e	da	sua	aplicação	no	mercado.	O	
impacto	económico	total	será	provavelmente	
mais	elevado,	uma	vez	que	os	efeitos	indirectos,	
tais	como	o	desenvolvimento	de	tecnologia	ou	
os	efeitos	adicionais	potenciais,	como	sejam	
a	redução	de	investimento	na	geração,	no	
transporte	e	na	distribuição	de	energia,	não	
foram	considerados	neste	número	global.	
Também	não	foi	considerado	o	valor	potencial	do	
crescimento	económico	associado	com	a	criação	
em	Portugal	de	um	cluster	de	sustentabilidade	
baseada	em	TIC.
	 O	potencial	de	redução	possibilitado	
pelas	TIC	depende	de	dois	factores:	o	ponto	de	
partida	de	cada	sector	em	termos	de	eficiência	
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energética	(e,	portanto,	de	emissões)	e	o	papel	
que	as	TIC	podem	desempenhar	na	redução	
de	emissões.	Não	é,	portanto,	surpreendente	
que	as	duas	maiores	áreas	de	oportunidade	
identificadas	sejam	os	transportes	e	o	sector	
residencial/serviços,	especialmente	a	melhoria	de	
eficiência	na	utilização	de	energia	em	edifícios.	
Estes	são	sectores	actualmente	não	cobertos	pela	
DCE	e	onde	a	necessidade	de	mudança	tem	sido	
menos	sentida	do	que,	por	exemplo,	na	indústria.	
Atingir	reduções	substanciais	nestes	sectores	
necessitará	de	monitorização	e	de	incentivos	
alinhados	para	um	conjunto	fragmentado	de	
decisores,	com	tudo	o	que	isso	implica	em	termos	
de	recolha,	processamento	e	transmissão	de	
dados.

	 Para	além	destes	dois	sectores,	foi	
identificada	uma	oportunidade	substancial	
na	melhor	gestão	da	geração,	transmissão	e	
consumo	de	electricidade.	A	recolha,	transmissão	
e	processamento	de	informação	em	tempo	
real	baseada	em	TIC	pode	permitir	um	melhor	
planeamento	e	utilização	de	electricidade,	
facilitar	a	maior	utilização	de	fontes	renováveis	
na	produção	de	electricidade,	induzindo	
poupanças	substanciais	nos	restantes	sectores.

	 As	três	áreas	prioritárias	identificadas	
no	projecto	SMART	Portugal	2020	representam	
55%	do	potencial	total	identificado	e	podem	
significar	oportunidades	substanciais	para	o	
desenvolvimento	da	indústria	das	TIC:

•	 Transportes,	com	um	valor	económico	
directo	de	477M	euros,	através	da	adopção	
de	sistemas	de	gestão	de	mobilidade	
urbana.	Estes	sistemas	monitorizam	
continuamente	as	emissões	reais	e	ajustam	
as	taxas	automóveis	em	função	dessas	
emissões.	A	combinação	de	incentivos	
directos	e	de	iniciativas	de	gestão	de	
congestionamento	urbano,	tais	como	
controlos	de	entrada	nas	cidades,	preços	de	
estacionamento	dinâmicos	ou	coordenação	
de	semáforos,	podem	efectivamente	reduzir	
o	congestionamento	e	as	emissões	do	
perímetro	urbano.	Este	valor	não	inclui	a	
penetração	cada	vez	maior	de	automóveis	
eléctricos	que,	apesar	de	representarem	
um	potencial	elevado	a	longo	prazo	
para	reduzir	as	emissões,	não	deverão	
representar	mais	do	que	3%	da	frota	global	

em	2020	(daqui	a	11	anos),	devido	à	
lentidão	de	rotação	da	base	instalada.

•	 Gestão	energética,	com	um	valor	económico	
de	308-447M	de	euros	(dependendo	dos	
pressupostos	da	eficácia	das	soluções	
propostas	na	alteração	da	curva	de	
procura).	Este	potencial	resulta	de	dois	
factores	chave.	O	primeiro	é	a	melhoria	
da	monitorização	e	controlo	de	consumo	
na	rede	eléctrica,	permitindo	um	melhor	
planeamento	do	despacho	e	um	aumento	
de	capacidade	para	acomodar	geração	
renovável	intermitente	ou	microgeração	
distribuída.	O	segundo	é	a	gestão	do	
consumo,	que	permite	a	alteração	da	curva	
da	procura	e	redução/alisamento	de	pontas	
de	consumo	(peak	shaving),	reduzindo	a	
necessidade	de	fontes	térmicas	de	resposta	
rápida,	mas	mais	poluidoras	para	suprir	
essa	procura,	e	reduzindo	também	as	
perdas	de	rede.

•	 Utilização	de	TIC	para	melhorar	a	eficiência	
energética	dos	edifícios,	que	representa	
410M	de	euros	de	valor	económico,	
para	além	das	reduções	nas	emissões	
da	geração	eléctrica,	já	contabilizados	
anteriormente.	Estas	poupanças	são	
conseguidas	pela	optimização	da	
utilização	de	energia	através	de	sistemas	
de	gestão	de	edifícios	baseados	em	TIC	
que	operam	independentemente	das	
alterações	tecnológicas	da	rede	eléctrica,	
e	que	permitem	monitorizar	e	controlar	
o	consumo	dos	diferentes	equipamentos	
tais	como	iluminação,	electrodomésticos,	
aquecimento,	ventilação	e	ar	condicionado	
(HVAC).	Estas	poupanças	não	têm	em	
consideração	as	eficiências	não	TIC	de	
edifícios,	tais	como	soluções	de	arquitectura	
e	isolamento	que	também	contribuem	para	
a	redução	dos	consumos	de	energia	e	logo	
das	emissões.

	 A	concretização	deste	potencial	exigirá	
vontade	e	determinação	para	agir	por	parte	de	
todos	os	intervenientes,	mas	permite	também	
benefícios	significativos	que	o	País	não	se	pode	
dar	ao	luxo	de	desperdiçar.

	 Os	decisores	políticos	devem	avançar	
com	medidas	que	promovam	o	desenvolvimento	
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e	adopção	deste	tipo	de	soluções	inovadoras,	
que	podem	trazer	resultados	a	diversos	níveis	
para	o	país.	Para	além	de	serem	eficientes	em	
custos,	podem	gerar	novos	negócios	e	novas	
oportunidades	de	emprego,	ao	mesmo	tempo	que	
encorajam	um	comportamento	mais	sustentável:	

•	 Implementar	estas	medidas	chave	no	
sector	dos	transportes	exige	a	introdução	
de	medições	de	emissões	em	tempo	real	
e	a	alteração	do	regime	de	fiscalidade	
automóvel,	mudando	uma	parte	da	
componente	fiscal	fixa	(IA,	IUC)	para	
componentes	variáveis	ligadas	às	emissões	
reais.

•	 A	implementação	de	iniciativas	de	
gestão	energética	necessita	não	só	da	
definição	clara	do	enquadramento	para	
a	sua	adopção	e	das	responsabilidades,	
especificamente	no	financiamento	e	
operação,	mas	também	do	alinhamento	
de	incentivos	dos	diferentes	operadores.	
A	alteração	do	esquema	de	remuneração	
dos	activos	regulados	de	transporte	e	
distribuição	(T&D)	ajudará	a	realizar	
os	benefícios	potenciais	do	aumento	da	
eficiência	energética.	Ao	mesmo	tempo,	a	
coordenação	de	iniciativas	para	aumentar	
a	penetração	de	energias	renováveis	e	
a	criação	de	novos	segmentos	(por	ex.	
automóveis	eléctricos)	produzirá	um	melhor	
alinhamento	de	incentivos	dos	produtores	
de	electricidade.

•	 A	implementação	de	iniciativas	de	gestão	
de	edifícios	requer	o	desenvolvimento	de	
uma	certificação	de	eficiência	energética	
que	tenha	em	conta	os	benefícios	da	
adopção	de	tecnologias	de	gestão	de	
edifícios.	E	traduza	a	eficiência	energética	
melhorada	em	incentivos	ou	penalizações	
fiscais,	promovendo	a	sua	adopção	através	
do	fornecimento	de	incentivos	coerentes	
para	cidadãos	e	empresas.

	 Esta	mudança	de	políticas	permitirá	
controlar	o	crescimento	das	emissões	dos	
sectores	não	regulados,	ajudar	Portugal	a	
atingir	os	objectivos	de	emissões	propostos	e,	
ainda,	melhorar	a	Balança	Comercial	através	da	
diminuição	da	necessidade	de	importações	de	
energia	primária	e	de	licenças	de	emissões.	Para	

além	disso,	poderá	promover	o	desenvolvimento	
de	um	cluster	de	sustentabilidade,	criando	
oportunidades	para	empresas	portuguesas	
no	desenvolvimento	de	soluções	inovadoras	
exportáveis,	aumentando	o	desenvolvimento	
económico	e	o	crescimento	numa	indústria	de	
baixa	intensidade	de	carbono.

	 Os	cidadãos	e	as	empresas	terão	que	
alterar	os	comportamentos	habituais	e	utilizar	as	
novas	ferramentas	à	sua	disposição.

•	 Nos	transportes,	os	cidadãos	podem	utilizar	
as	ferramentas	de	TIC	para	repensar	
a	utilização	individual	do	automóvel	e	
optimizar	as	suas	opções	de	mobilidade;	as	
tecnologias	podem	facilitar	a	adopção	das	
melhores	práticas,	de	modo	a	melhorar	a	
sustentabilidade	do	sector.

•	 Na	gestão	de	energia,	os	cidadãos	
beneficiarão	de	poupanças	em	consequência	
da	gestão	da	procura,	através	da	aceitação	
de	medidas	tais	como	contratos	de	
interruptibilidade	selectiva	ou	de	limitação	
de	potência.	O	reforço	da	divulgação	dos	
custos	da	energia	promoverá	também	a	
consciencialização	crescente	sobre	a	sua	
utilização.

•	 Na	eficiência	de	edifícios,	os	cidadãos	e	as	
empresas	podem	atingir	ganhos	potenciais	
a	médio	prazo,	ao	escolher	reagir	a	
novos	incentivos	e	adoptar	soluções	que	
aumentem	a	eficiência.

	 Fazendo-o,	beneficiarão	não	só	de	
um	ambiente	mais	sustentável,	mas	também	de	
melhorias	substanciais	em	poupança	de	energia,	
competitividade	e	qualidade	de	vida.

	 Pela	sua	parte,	a	indústria	das	
TIC	portuguesa	tem	a	responsabilidade	e	a	
oportunidade	de	desenvolver	as	soluções	
necessárias	e	ajudar	a	identificar	e	a	ultrapassar	
os	problemas	de	implementação	associados	
com	uma	tão	grande	transformação,	enquanto	
desenvolve	novas	e	interessantes	áreas	de	
negócio.

	 Apesar	da	maior	parte	das	tecnologias	
envolvidas	na	implementação	das	soluções	
propostas	estar	já	desenvolvida	(e,	em	alguns	
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casos,	já	implementada),	é	ainda	necessário	um	
esforço	substancial	na	integração	de	sistemas,	
standardização	e	industrialização.

•	 Nos	sistemas	de	transporte,	é	necessário	
desenvolver	uma	solução	standard	
(pelo	menos,	a	nível	nacional,	embora	
a	standardização	a	nível	internacional	
permitisse	ganhos	de	escala	e	a	consequente	
redução	de	custos)	que	permita	a	
monitorização	de	emissões	em	tempo	real,	
bem	como	os	controlos	de	acesso.	Mesmo	
que	as	tecnologias	envolvidas	(medição	
de	emissões,	interface	de	utilizador,	
comunicações	com	as	autoridades,	
autenticação,	etc.)	sejam	bem	conhecidas	
da	indústria,	deve	ser	prestada	especial	
atenção	à	integração	e	industrialização	do	
sistema,	de	modo	a	minimizar	o	seu	custo	
global	e	o	esforço	envolvido	no	seu	roll-out	
(instalação).

•	 Nos	sistemas	de	gestão	de	energia,	a	
standardização	dos	procedimentos	de	
medição	e	de	transmissão	de	dados,	
mas	também	de	interface	do	utilizador	
e	actuadores	incorporados	ou	externos	
para	controlar	equipamentos	específicos,	
coloca	desafios	que	devem	ser	superados,	
idealmente	a	nível	europeu.

•	 Nos	sistemas	de	gestão	de	edifícios,	a	
adopção	estará	altamente	dependente	da	
capacidade	de	desenvolver	e	reempacotar	
as	tecnologias	e	soluções	existentes	para	
desenvolver	sistemas	que	sejam	eficazes	em	
termos	de	custos	e	de	fácil	implementação.	
Esta	facilidade	de	implementação	deve	
considerar	a	necessidade	de	instalar	
sistemas	em	edifícios	já	existentes	e	de	
adaptar	os	sistemas	ao	nível	potencialmente	
inferior	de	especialização	de	técnicos.

	 Dando	estes	passos,	a	indústria	
das	TIC	portuguesa	terá	a	oportunidade	de	
estabelecer	uma	posição	de	liderança	nesta	
questão	crítica	à	escala	global,	aproveitando	
um	potencial	de	negócio	considerável	não	só	
em	Portugal,	mas	também	noutros	mercados.	
De	facto,	a	natureza	tecnológica	avançada	das	
soluções	a	serem	desenvolvidas	permite	a	sua	
exportabilidade,	considerando	a	importância	
crescente	das	questões	ambientais	nas	agendas	
de	internacionais.	Para	além	dos	produtos/
sistemas	descritos,	as	TIC	podem	desenvolver	
sistemas	de	optimização	de	valor	acrescentado	
para	os	diversos	segmentos	de	consumidores	
finais	baseados	nessa	plataforma.

	 Tal	como	referido	no	relatório	original	
SMART	2020	pela	GeSI	e	pelo	Climate	Group:	
“a	indústria	das	TIC,	em	parceria	com	outros	
sectores	emissores,	tem	um	papel	fundamental	
em	tornar	visível	o	impacto	da	sociedade	e	em	
demonstrar	a	necessidade	de	procura	de	novas	
formas	de	redução	desse	impacto”.

	 O	sector	pode	posicionar-se,	mais	uma	
vez,	no	papel	de	fornecedor	de	soluções.	E,	desta	
vez,	num	dos	maiores	desafios	do	nosso	tempo:	a	
luta	contra	as	alterações	climáticas.	Mesmo	que	
a	solução	não	resida	inteiramente	no	sector	das	
TIC,	estas	têm	o	potencial	de	ser	o	elo	de	ligação,	
juntando	o	Governo,	as	empresas,	os	cidadãos	e	
as	soluções.

	 O	potencial	das	TIC	pode	ser	
realizado	rapidamente	através	das	tecnologias,	
conhecimento	e	soluções	existentes.	As	decisões	
necessárias	por	parte	dos	decisores	políticos	são	
também	conhecidas.	Os	impactos	nos	hábitos	dos	
consumidores	e	das	empresas	foram	identificados	
e	a	sociedade	está	cada	vez	mais	consciente	do	
problema	e	receptiva	à	adopção	destas	soluções.

	 Agora,	é	tempo	de	agir.
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 Trinta e quatro países estiveram 
envolvidos no protocolo de Quioto, o acordo 
juridicamente vinculativo negociado com o 
apoio da Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre a Mudança Climática (CCNUMC). Este 
acordo estabelece uma redução média de 8% em 
2012 nas emissões de Gases de Efeito de Estufa 
(GEE) para os 15 países da UE relativamente 
aos níveis de 1990. Este objectivo global para 
os 15 países UE foi posteriormente distribuído 
entre os diferentes países pelo “Burden Sharing 
Agreement” (BSA), assinado em Junho de 1998, 
tendo em consideração os seus respectivos 
pontos de partida e evoluções económicas 
esperadas.

 No caso português, o objectivo 
definido para 2012 é de emissões totais de 
75,1MtonCO

2
e (um aumento de 27% nas 

emissões de GEE relativamente a 1990). 
No entanto, este limite foi já excedido e 
as tendências históricas e as iniciativas em 
curso mostram que o objectivo português 
provavelmente não será cumprido em 2012. 
Para além disso, foram iniciadas discussões 
relativamente a objectivos pós-2012 e as 
propostas são ainda mais ambiciosas. Portugal 
necessitará, provavelmente, de reduzir as suas 
emissões de GEE para cerca de 71,3MtonCO

2
e 

em 2020.
 
 O custo da inacção é agora superior 
ao custo da acção. O relatório Stern reforça 
este argumento, demonstrando que um 
aumento da temperatura média de mais de 
2ºC é expectável, se continuarmos com um 
cenário “Business As Usual” (BAU), e 2ºC são 
geralmente aceites como o ponto para além 
do qual danos significativos e irreversíveis 
ocorrerão. O nível insustentável de emissões 
de GEE pode produzir danos sérios ao nosso 
planeta. A consciencialização crescente do 
impacto negativo de permitir o aumento de 
GEE aos níveis actuais tem sido o rastilho para 
uma alteração drástica na opinião pública. As 
empresas portuguesas, principalmente aquelas 
sob o âmbito da Directiva de Comércio de 
Emissões (DCE), começam a perceber que são 
necessárias medidas urgentes para reduzir 

as suas emissões de carbono e ter ainda um 
impacto positivo na reformulação da pegada de 
carbono portuguesa.
 

O clima económico está a mudar, 
criando uma perspectiva materialmente 
diferente para empresas com o objectivo de 
sustentabilidade. Uma consciência ambiental 
está a ser criada por alertas climáticos e, em 
muitos casos, as emissões tornar-se-ão em 
custos operacionais num futuro próximo. Na 
realidade, existem dois factores principais que 
determinam a acção das empresas modernas 
relativamente à sustentabilidade: o primeiro, é 
a necessidade crescente de redução dos custos 
operacionais, que podem ser reduzidos através 
de maior eficiência energética; o segundo, é que 
a responsabilidade ambiental começa a ser não 
só um dever moral, mas também um atributo 
de importância crescente das marcas e da sua 
percepção pelos consumidores.

 O mesmo é verdade para as TIC 
(Tecnologias de Informação e Comunicação). 
Embora seja certo que muito pode ainda ser 
feito para melhorar a pegada da indústria, 
quando se considera o todo da economia, as TIC 
são provavelmente muito mais parte da solução 
do que o problema para enfrentar o desafio das 
alterações climáticas globais.

 Em 2008, o Climate Group publicou 
o relatório “SMART 2020 – Enabling the low 
carbon economy in the information age” em 
nome da Global eSustainability Initiative 
(Iniciativa de eSustentabilidade Global), uma 
iniciativa liderada pela indústria para promover 
o desenvolvimento sustentável no sector 
das TIC. Este relatório foi o resultado de um 
projecto de seis meses para analisar a pegada 
de carbono mundial das TIC e identificar o 
potencial para reduções de emissões neste 
sector, bem como o potencial para permitir 
a redução noutros sectores. O estudo 
identificou cinco oportunidades principais para 
redução: motores SMART, logística SMART, 
edifícios SMART, redes eléctricas SMART e 
desmaterialização. O conceito SMART é comum 
a todas as áreas da economia – Standardização, 
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Monitorização, Responsabilização 
(Accountability), Reconcepção e Transformação. 
 

O estudo SMART 2020 demonstrou 
o impacto potencial que as TIC podem ter na 
redução das emissões globais, evidenciando que 
as reduções vindas do sector poderiam ascender 
a 5 vezes a pegada do próprio sector em 2020. 

 O estudo SMART Portugal 2020, 
patrocinado pela APDC (Associação Portuguesa 
para o Desenvolvimento das Comunicações), 
com o apoio da The Boston Consulting Group, 
é o primeiro de uma série de esforços mundiais 
para localizar as conclusões do relatório SMART 
2020 e retirar conclusões das implicações 
ao nível do país, um passo necessário para 
promover a discussão, reforçar o apoio e 
estabelecer planos de acção para realizar o 
potencial identificado. O estudo foi, até agora, 
conduzido em três fases consecutivas:

•	 A primeira fase, foi identificar a pegada 
de carbono nacional. As emissões totais 
portuguesas foram divididas por sector 
económico e as previsões foram realizadas 
até 2020 num cenário de manutenção das 
tendências actuais.

•	 A segunda fase, identificou as medidas 
possibilitadas pelas TIC com elevado 
potencial para redução de emissões. Para 
além do impacto directo no sector das TIC, 
as tecnologias confirmaram o efeito muito 
mais importante que podem ter na redução 
nos outros sectores da economia (por ex. 
transportes, indústria e residencial).

•	 A terceira fase, pormenorizou as medidas 
chave de elevado impacto, definindo como 
aplicar efectivamente esses factores para 
reduzir as emissões portuguesas.

 Este relatório serve para comunicar 
os resultados do estudo e para explicar as 
metodologias e pressupostos utilizados. Sendo 
assim, segue de perto a estrutura do trabalho 
executado até aqui.

 A primeira parte, secção 4, tem 
por objectivo a compreensão da pegada de 
carbono actual da economia portuguesa e 
a previsão da sua evolução até 2020 num 
cenário de manutenção das tendências actuais 
(BAU), incluindo uma estimativa da pegada 
da indústria das TIC. A secção 5 identifica o 
potencial de redução da pegada directa da 
indústria das TIC e identifica e quantifica as 
iniciativas possibilitadas pelas TIC para reduzir 
a pegada de carbono nos outros sectores. A 
secção 6, está centrada no desenvolvimento 
das iniciativas com o potencial de redução mais 
elevado e com um conteúdo superior de TIC, 
considerando os desenvolvimentos tecnológicos 
específicos necessários, os obstáculos de 
implementação e os impactos financeiros. 
Finalmente, a secção 7 salienta as implicações 
a alto nível das iniciativas prioritárias para 
os decisores políticos, cidadãos, empresas e 
indústria das TIC. O relatório termina com 
as notas finais (secção 8) que resumem a 
oportunidade e a necessidade de acção. 
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 De acordo com a APA (Agência 
Portuguesa do Ambiente) em 2006, o último 
ano para o qual existem dados disponíveis, as 
emissões portuguesas de gases de efeito estufa 
(GEE) representaram 82,7MtonCO

2
e.

 Este valor tem sido relativamente 
estável desde 1999, mas está muito acima de 
75,1MtonCO

2
e, objectivo definido para Portugal 

no Burden Share Agreement, que alocou os 
esforços de redução de emissões para os 15 
estados da UE.

 A ligação entre os esforços para 
obtenção de uma maior eficiência energética e 
a luta contra as alterações climáticas torna-se 
evidente depois de se analisar a composição 
das emissões em Portugal. Em 2006, cerca de 
70% de todas as emissões estavam directamente 
ligadas ao consumo de energia, quer por parte 
de consumidores finais, quer por transformação 
noutros tipos de energia.
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 Os transportes e a indústria são os 
maiores utilizadores finais, representando 
50% das emissões ligadas ao consumo de 
energia. A produção de outros tipos de energia, 
principalmente electricidade, contribui com 
cerca de 35% para as emissões associadas ao 
consumo de energia.  

De modo a ganhar um melhor 
conhecimento sobre os factores por trás das 
emissões de GEE em Portugal, precisamos 
de compreender os utilizadores finais que 
provocam essas emissões. Isto significa que 
devemos compreender como a energia primária 
é utilizada e por quem.
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 As emissões associadas à produção de 
electricidade provêm da utilização de diferentes 
combustíveis fósseis no mix de geração (por ex. 
carvão, gás, fuelóleo) e da eficiência tecnológica 
dos equipamentos de produção. Tendo isto em 
consideração, bem como o peso das fontes não 
emissoras (na sua maior parte, renováveis), 
cada unidade de energia está associada a uma 
quantidade média de emissões, o chamado 
conteúdo de carbono. 

 A abordagem SMART Portugal 
2020 contabilizou as emissões associadas à 
produção de electricidade alocando-as a cada 
sector, de acordo com o respectivo consumo de 
electricidade. Considerando que a cada unidade 
de energia consumida por um utilizador final 
(electricidade, gás, biomassa, etc.) corresponde 

um determinado volume de emissões, a 
imputação e, nessa medida, a solução, deverá 
ser repartida de acordo com a procura e 
consumo de cada sector/utilizador final. 
Se esse método não fosse usado, a geração 
de electricidade seria responsável por 
19,3MtonCO

2
e, tornando-a no segundo sector 

com maiores emissões, imediatamente a seguir 
ao sector dos transportes.

 Em síntese, a alocação de todas as 
emissões aos sectores/utilizadores finais, mostra 
que os sectores mais emissores são a Indústria 
com 23,7MtonCO

2
e, os Transportes com 

20,1MtonCO
2
e, e o sector Residencial/serviços 

(excluindo as TIC) com 14,4MtonCO
2
e. Estes 

três sectores contabilizam, respectivamente, 
37%, 24% e 17% do total das emissões de 2006.

4: A pegada de carbono portuguesa
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 O sector das TIC contabilizou apenas 
1,0MtonCO

2
e em 2006. Apesar de representar 

uma quota pequena das emissões totais (1,2%), 
as emissões das TIC portuguesas não têm em 
consideração as emissões de carbono embebido. 
As emissões mundiais consideram-nas e visto 
que Portugal é um importador de dispositivos 
e de equipamento, o volume de emissões 
induzido globalmente pelo sector português das 
TIC é substancialmente mais elevado, estimado 
em 1,9MtonCO

2
e.

  Foram ainda identificadas duas outras 
áreas relacionadas com produção de energia, 

consideradas como tendo alto potencial de 
redução de emissões pelas TIC; a primeira é 
a produção e transformação de energia, por 
exemplo, refinação e bombagem, e a segunda é 
a perda de energia na produção e distribuição.

 Os sectores remanescentes não foram 
pormenorizados separadamente (agricultura e 
resíduos). De facto, foram considerados como 
tendo um potencial de redução de emissões 
possibilitado pelas TIC muito baixo; nestes 
casos, as emissões foram projectadas com base 
em previsões de crescimento do seu sector. 

4: A pegada de carbono portuguesa
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 Para prever as emissões de carbono 
futuras, cada sector foi analisado utilizando 
diferentes alavancas de crescimento, de forma 
que as tendências projectadas pudessem 
ser aplicadas na modelação das emissões do 
sector. Devido aos seus efeitos, transversais 
por todos os sectores da economia, a geração 
de electricidade foi analisada separadamente, 
detalhando e projectando o mix de produção 
nacional actual considerando a situação 
energética internacional e os planos de 
eficiência em vigor em Portugal.

 A pegada de carbono portuguesa 
resultante, projectada para 2020 é de 
81,1MtonCO

2
e, num cenário BAU.

 
 O cenário BAU previsto apresenta 
uma estabilização do total das emissões 
(aproximadamente 0,3% de TCMA6 nas 
emissões totais de 2007 a 2020) sem 
qualquer efeito no crescimento económico 
(aproximadamente uma TCMA de 1,8% no 
PIB de 2007 a 2020). Esta estabilização exige 
já, portanto, um decréscimo significativo na 

6  
TCMA: Taxa de Crescimento Médio Anual

4: A pegada de carbono portuguesa
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intensidade de carbono da economia, embora 
não seja suficiente para atingir o objectivo 
definido no BSA para 2012 (75,1MtonCO

2
e) 

nem tão pouco os objectivos propostos para 
2020 (71,3MtonCO

2
e).

 O cálculo resultante com uma 
projecção ano a ano para emissões para cada 
sector consumidor, num BAU, está incluído no 
Anexo 3.

 A previsão de emissões resultante 
está alinhada com outros cenários de referência 
existentes. As projecções governamentais mais 
recentes7 apontam para valores entre 80,9 e 
84,6MtonCO

2
e para 2010 (dependendo do grau 

de implementação das medidas consideradas). 
A projecção do SMART Portugal 2020 de 
82,3MtonCO

2
e para 2010 está dentro deste 

intervalo.

 As projecções relativas a cada um dos 
sectores foram as seguintes:

•	 Indústria/construção: estabilização das 
emissões (-0,3% TCMA 2007-2020) 
resultando em 22,8MtonCO

2 
e em 2020.

•	 Transportes: ligeiro decréscimo nas 
emissões (-0,7% TMCA 2007-2020) 
levando a 18,3MtonCO

2
e em 2020, já 

considerando as tendências mais recentes 
para o sector (por ex. rede de alta 
velocidade e novo aeroporto Internacional 
de Lisboa).

•	 Residencial/serviços (excluindo TIC): 
ligeiro decréscimo nas emissões (-0,7% 
TCAC 2007-2020) para 14,3MtonCO

2
e em 

2020.

7  MEI – Uma política com ambição

4: A pegada de carbono portuguesa
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 Devido à sua relevância na pegada 
de carbono global, é também importante focar 
a evolução das emissões associadas à geração 
de electricidade, e consequentemente, o papel 
das políticas energéticas. A evolução dessas 
emissões está ligada a dois factores chave:

•	 O primeiro é a alteração no volume de 
electricidade consumida. Isto relaciona-se 
com os níveis de actividade e de produção 
dos diferentes sectores, bem como com 
a eficiência energética (o volume de 
electricidade necessário para gerar uma 
unidade de produção ou actividade). 
A procura superior ou inferior tem 
implicações directas no volume de geração 
necessária, com mais procura de energia 
a ser satisfeita com a maior utilização 
de geração com emissão de GEE (por 
ex. CCGT). Os programas de eficiência 

energética definidos pelo Governo reduzem 
directamente as emissões esperadas 
da geração de electricidade, através da 
redução do consumo.

•	 O segundo factor são as emissões 
necessárias para gerar uma unidade de 
electricidade. Por exemplo, um mix de 
geração com um peso mais elevado de 
Fontes de Energia Renovável (FER) na 
geração de electricidade significa que, 
para cada kWh gerado, é emitido menos 
CO

2
. O aumento esperado de FER, através 

de investimentos em eólica e hídrica, 
permitirá que em 2020, num cenário BAU, 
48% da geração nacional tenha origem em 
fontes não emissoras de CO2.

 A consideração e a separação de 
ambos os factores são chave para determinar 

4: A pegada de carbono portuguesa
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correctamente os cenários de evolução das 
emissões associadas à geração de electricidade. 
Isto permite a separação do impacto das 
políticas públicas no mix de geração nacional 
e nas respectivas emissões unitárias por kWh, 
da evolução da procura e do seu impacto no 
consumo de electricidade.
 Em particular, vale a pena mencionar 
o impacto das políticas públicas no aumento 
da utilização de fontes não emissoras, 
nomeadamente fomentando as FER. O cenário 
SMART Portugal 2020 considerou os últimos 
planos governamentais em termos de aumento 
de capacidade de renováveis. 

 A execução destas políticas é 
determinante para a evolução do padrão global 
de emissões. Por exemplo, um aumento da 
utilização de fontes não emissoras no mix de 
geração de electricidade diminuirá o conteúdo 
de carbono de cada MWh consumido. O nível 
de adopção de renováveis previsto resultará 
numa redução de 0,35 tonCO

2
e/MWh para 0,22 

tonCO
2
e/MWh num cenário BAU em 2020.

 Uma descrição pormenorizada das 
hipóteses e dos pressupostos para os diferentes 
sectores pode ser encontrada no Anexo 3.

 

4.1: A pegada de carbono da 

indústria das TIC portuguesa  
 No âmbito do estudo de SMART 
Portugal 2020, e de modo a assegurar a 
consistência metodológica, o sector das TIC foi 
definido exactamente como no relatório SMART 
2020. Inclui PCs e periféricos, serviços de 
tecnologias de informação e redes e dispositivos 
de telecomunicações. 

 No sector das TIC, as expectativas e 
exigências do consumidor crescem ao mesmo 
ritmo que os desenvolvimentos tecnológicos. 
Isto é principalmente visível no aumento da 
penetração dos dispositivos e nas exigências 
de maiores potências de processamento e 
capacidades de comunicação. As emissões 

4: A pegada de carbono portuguesa
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das TIC deverão aumentar em 0,7% ao ano, 
no período 2007-2020, devido às alterações 
constantes na indústria das TIC. 

 Este pequeno aumento nas emissões 
do sector das TIC resulta de dinâmicas 
diferentes ,de acordo com o subsector 
considerado:

•	 As emissões de computadores pessoais 
deverão crescer a uma TCMA de 1,4% 
até 2020 atingindo 0,59MtonCO

2
e em 

2020, principalmente devido a um grande 
aumento de PCs, apesar de parcialmente 
anulado por uma alteração de mercado8, 
com a transição do elevado consumo actual 
de computadores de secretária para uma 
situação de prevalência de computadores 
portáteis;

•	 Prevê-se que as emissões de dispositivos 
de telecomunicações estabilizem em 
0,24MtonCO

2
e (-0,2% TCMA no período 

2007–2020), já que o aumento de 
dispositivos, especialmente equipamento 
terminal (CPEs9), será compensado por 
reduções de emissões/consumos por 
dispositivo;

•	 As redes de telecomunicações deverão 
reduzir claramente as suas emissões10 
(-3,5% TCMA no período 2007-2020) à 
medida que forem feitos investimentos 
em redes de menor consumo (redes de 
fibra óptica de nova geração – NGN) ou 
de eficiência energética mais elevada. As 
emissões deverão ser de 0,08MtonCO

2
e em 

2020;

8 Factor de forma: Rácio entre 
computadores portáteis e 
computadores de secretária na base 
instalada

9  CPE: Customer Premises Equipment

10 Confirmado através da compilação 
de dados das quatro maiores 
operadoras de rede

4: A pegada de carbono portuguesa
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•	 Os datacenters deverão registar uma 
grande subida de emissões (2,1% TCMA 
no período 2007-2020), principalmente 
devido a um grande aumento do 
número de servidores, de modo a ir ao 
encontro das exigências de potência de 
processamento. As emissões deverão 
situar-se em 0,21MtonCO

2
e em 2020.

 Uma descrição pormenorizada das 
hipóteses e pressupostos para os diferentes 
subsectores de TIC pode ser encontrada no 
Anexo 3.

5: O potencial de redução 
de emissões das TIC

5: O potencial de redução de emissões das TIC
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 Conforme referido na secção 4, num 
cenário BAU a pegada de carbono portuguesa 
deverá atingir 81,1MtonCO

2
e em 2020.

 Nesta pegada total, o sector das 
TIC é responsável por aproximadamente 
1,13MtonCO

2
e (1,2% do total). A dimensão 

deste valor torna claro que, reduzir a pegada 
directa do sector não representará uma 
contribuição significativa para a solução 
do problema global, independentemente 
do potencial de redução da pegada directa, 
que existe e deve ser prosseguido. O papel 
para a indústria de TIC será como parte da 
solução global, principalmente através da sua 
capacidade de possibilitar reduções de emissões 
noutros sectores.

 Uma análise cuidada das medidas 
possibilitadas pelas TIC, aplicada à economia 
portuguesa e tendo em conta as contribuições 
de especialistas da situação em Portugal, 
realçou um potencial para redução de emissões  
de CO

2
 de 11,9 para 12,6MtonCO

2
e. Este 

potencial representa 15% das emissões globais 
esperadas em 2020, e aproximadamente dez 
vezes a pegada de carbono directa do sector das 
TIC em 2020 no cenário BAU. 

 Esta redução em emissões de GEE 
tem um valor económico total de 2,2 mil 
milhões de euros, dos quais 0,4 mil milhões são 
devido a reduções de CO

2
e e 1,8 mil milhões 

são resultantes de poupanças energéticas. 
O sector de transportes é responsável pela 
maior parte (~57%) destas poupanças, com os 

sectores residencial/serviços e auto consumo 
energético/perdas energéticas responsáveis 
respectivamente por ~20% e ~12%.

 Este valor é, de facto, um valor 
conservador que não tem em conta possíveis 
avanços ou disrupções das tecnologias que 
podem transformar ainda mais o panorama 
das emissões de CO

2
. O inesperado sucesso de 

tecnologias associadas à implementação em 
massa da microgeração/geração distribuída, a 
adopção em massa do automóvel eléctrico ou 
mesmo tecnologias de ponta em virtualização 
informática ou cloud-computing podem 
permitir ainda maiores reduções de emissões do 
que as aqui identificadas. 

 Mas, mesmo numa abordagem mais 
conservadora, a realização total das reduções 
possibilitadas pelas TIC seria suficiente para 
atingir os objectivos propostos para Portugal 
em 2020.
 As análises mostram que os sectores 
com potencial de redução de emissões mais 
elevado são os transportes, com 6,2MtonCO

2
e, e 

o residencial/serviços, com 2,4MtonCO
2
e. Estes 

dois sectores contabilizam aproximadamente 
72% do impacto de redução identificado.
 Três factores chave explicam a elevada 
relevância destes sectores no potencial de 
redução global possibilitado pelas TIC que foi 
identificado em Portugal:

•	 Ambos os sectores são emissores 
substanciais. Os transportes contabilizam 
23% das emissões totais em Portugal e o 
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residencial/serviços contabiliza 18% em 
2020 (num cenário BAU). Isto torna-os, 
respectivamente, no segundo e no terceiro 
maiores sectores emissores.

•	 Nem os transportes nem o sector 
residencial/serviços estão incluídos na DCE 
actual* (excepto indirectamente através da 
produção de electricidade) e, sendo assim, 
não estão sujeitos a atribuições de preços 
e de incentivos para restringir as emissões 
como na indústria.

•	 Nestes dois sectores, as emissões 
dependem dos comportamentos 
individuais de um conjunto fragmentado 
de “tomadores de decisões” (donos de 
casas, condutores de automóveis) em 

vez de dependerem de grandes unidades 
emissoras. A redução de emissões 
necessitará, portanto, de monitorização e 
de incentivos coerentes para um conjunto 
de tomadores de decisão muito grande 
e díspar, com tudo o que isso implica 
em termos de recolha de informação, 
processamento e transmissão de dados. 
Isto joga a favor da vantagem das TIC, 
tendo sido desenvolvida uma variedade de 
tecnologias e de soluções nos últimos anos 
para abordar estas preocupações.

 Nos transportes, quatro iniciativas 
chave contabilizam 79% do potencial 
de redução11 possibilitado pelas TIC, de 
6,2MtonCO

2
e:

5: O potencial de redução de emissões das TIC
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* Apesar da geração de electricidade 
estar incluída no DCE, consumo 
eléctrico não está. O resultado final 
é que as iniciativas existentes de 
redução de emissões estão focadas em 
reduzir emissões através da introdução 
de energia renovável, sem ter um 
enfoque na redução de emissões 
através de um aumento de eficiência 
energética de utilizadores finais

11 Pormenores de cálculo e 
pressupostos no Anexo 4
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12 Por ex. Be On product da RealLife 
Technologies
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•	 Um sistema de gestão de 
congestionamento poderia ser aplicado 
às grandes áreas urbanas portuguesas, 
tal como o case study de gestão de 
congestionamento urbano londrino, com 
um impacto potencial de 1,4MtonCO

2
e. O 

envolvimento das TIC seria crucial para 
atingir este objectivo – desde o controlo de 
entradas, a dispositivos de monitorização, 
à implementação de preços em tempo real 
e software de processamento de dados de 
trânsito.

•	 Uma iniciativa de “pagamento por 
emissão” permitiria a monitorização 
em tempo real e a contabilização de 
emissões reais. As soluções das TIC 
são necessárias para monitorização em 
tempo real, transmissão de informação e 
processamento de dados a diferentes níveis 
(utilizador, autoridades fiscais, gestores de 
tráfico de cidade). A combinação destes 
com uma reformulação dos impostos sobre 

automóveis, incluindo a aplicação do 
princípio poluidor-pagador, permitiria uma 
redução de 1,0MtonCO

2
e. Este potencial 

assenta nas TIC para medir, processar e 
transmitir dados, quer para o condutor, 
quer para a administração fiscal.

•	 A adopção alargada de software de 
optimização de logística de transportes 
(frete) poderia permitir poupanças 
da pegada de carbono significativas, 
através do planeamento mais eficiente 
de rotas, do agendamento de entradas 
e do aumento dos factores de carga – 
uma redução estimada de 1,5MtonCO

2
e 

advém principalmente de poupanças 
de combustível. Tais soluções já estão 
comercialmente disponíveis12.

•	 A formação de condutores poderia 
representar uma poupança potencial de 
1,1MtonCO

2
e, principalmente através 

das alterações de estilos de condução 
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para reduzir emissões. Neste caso, o 
envolvimento principal das TIC será 
através de ferramentas de simulação para a 
formação de condutores profissionais e de 
outros cidadãos. 

 Nos edifícios, o potencial de redução 
de emissões identificado advém da introdução 
de funcionalidades possibilitadas pelas TIC na 
gestão energética de edifícios13. Este potencial 
de poupança poderia ser de 2,4MtonCO

2
e, 

através da implementação de sistemas de 
eficiência energética possibilitados pelas TIC, 
por ex. desenvolvimento de equipamento 
residencial com menor consumo em modo de 
espera, optimização por velocidades variáveis 
em HVAC ou sistemas de monitorização de 
temperatura e ar em edifícios. Sistemas mais 
complexos podem maximizar a eficiência 
energética através da introdução de:

•	 Monitorização de consumo em tempo real, 
com avisos e visualizações; 

•	 Informação personalizada e 
aconselhamento contínuo sobre como 
aumentar a eficiência energética;

•	 Controlos centralizados e remotos;

•	 Controlos automáticos de iluminação, 
HVAC e equipamento (em casa ou no 
escritório). 

 Nos serviços, existe um claro potencial 
de convergência com outros sistemas de gestão 
relevantes para aumentar o potencial de 
poupança (por ex. acesso, controlo, segurança, 
comunicação, etc.).

 Estas poupanças possibilitadas pelas 
TIC podem ser implementadas autonomamente 
por proprietários de edifícios ou ocupantes, 
independentemente das alterações aos sistemas 
ou da “inteligência” global da rede eléctrica 
de distribuição de electricidade, apesar de em 
conjunto maiores poupanças serem possíveis.

 A geração de electricidade e as 
perdas de energia (e energéticas) possuem 
o potencial para reduções significativas de 
1,2MtonCO

2
e e 1,1MtonCO

2
e, respectivamente. 

Estas poupanças são atingíveis através da 
implementação de sistemas activos de gestão 
de redes, comummente referidos como smart 
grids. Incluem capacidades de comunicação e 
de controlo na rede, bem como equipamento 
de interface com o consumidor final (por ex. 
contadores inteligentes ou smart meters). 
Uma smart grid deve ser capaz de lidar com 
as diversas necessidades de uma rede do 
futuro, na qual os fluxos de informação são 
crescentemente bidireccionais e complexos. 
Estas necessidades incluem a capacidade de 
processar informação transmitida de produtores 
para consumidores, dos sistemas de gestão de 
rede para instalações de microgeração e de 
geração distribuída, para além dos fluxos de 
informação simétricos de consumidores para a 
rede eléctrica. 

 Atingir este objectivo requer a 
capacidade de lidar com um novo paradigma de 
rede, com fortes similaridades com o observado 
nos primeiros estágios de evolução da Internet. 
Tal requer novas capacidades de comunicação 
bidireccional e de controlo da relação com 
clientes, sistemas de medição instalados no 
consumidor final com funcionalidades de pricing 
em tempo real, contratos de interruptibilidade, 
actuadores capazes de desligar ou reduzir 
selectivamente o consumo de equipamentos 
em resposta a preços ou outra informação 
fornecida pela rede, melhoria da informação 
recebida pelos consumidores finais, permitindo 
que estes desempenhem um papel mais activo 
na optimização do funcionamento do sistema. 
Ao permitir fazê-lo, as soluções TIC facilitam a 
operação do sistema e o tratamento da geração 
distribuída, fazendo uma gestão dinâmica da 
oferta e da procura, ao mesmo tempo que 
fornecem aos consumidores e fornecedores 
maior informação para a tomada de decisão.

 As aplicações das soluções 
possibilitadas pelas TIC ao sector industrial 
permitiriam reduções de 0,5MtonCO

2
e, 

principalmente através da melhor monitorização 
e controlo de processos e da aplicação de 
motores de velocidade variável, que gerem 
o consumo e se adaptam às condições 
e exigências em tempo real em vez de 
funcionarem continuamente à potência máxima. 
Este potencial é relativamente pequeno, já que 
as emissões deste sector estão já abrangidas 

13   Eficiências energéticas através de 
iniciativas que não utilizam soluções 
TIC não incluídas nas estimativas
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pela Directiva DCE pelo que foi já considerada 
uma poupança substancial no cenário BAU.

 O sector das TIC também possui 
potencial para reduzir a sua pegada directa 
em cerca de 40% relativamente ao cenário 
de manutenção das tendências actuais. 
Apesar deste potencial ser muito substancial, 
em termos relativos representa apenas 
0,4MtonCO

2
e, ou seja 0,5% das emissões totais 

em 2020. 

Em relação ao potencial de redução, 
é também importante considerar um efeito 
geralmente referido como o efeito de 
“rebound”. Este efeito ocorre quando as 
iniciativas implementadas para reduzir as 
emissões de carbono resultam numa emissão 
equivalente através de outra actividade, gerada 
pela iniciativa inicial. Existem dois factores 
chave para minimizar o efeito de “rebound”:

•	 A definição de iniciativas que não criem 
hábitos de utilizador onde a actividade 
de emissão actual é trocada por outra 
actividade emissora;

•	 Uma definição clara dos incentivos que 
premeiam as emissões menores devido 
à actividade e não apenas a actividade 
(premiando o “fim” e não o “meio”).

 Uma abordagem completa ao efeito de 
“rebound” necessita de outros tipos de políticas, 
tais como quotas de emissão ou certificados 
verdes, não considerados no âmbito deste 
projecto.

 O impacto destas iniciativas 
possibilitadas pelas TIC não é unicamente 
na redução de emissões de GEE e na sua 
contribuição para a sustentabilidade. 
Considerando o preço estimado de CO

2
 e o valor 

das diferentes formas de energia que poderiam 
ser poupados (electricidade, combustível), é 
possível determinar o valor económico directo 
das iniciativas identificadas. Este impacto 
directo na economia de uma aplicação completa 
das iniciativas SMART Portugal 2020 seria de 
2,2 a 2,3 mil milhões de euros.

 Deste valor, as reduções de emissões 
de CO

2
 representam 19%, sendo os restantes 

81% provenientes das diferentes formas 
de poupanças de energia – no sector dos 
transportes, as poupanças foram quantificadas 
em termos de combustível poupado, noutros 
sectores, as poupanças são essencialmente de 
electricidade. 

Esta estimativa de valor económico 
é claramente conservadora, uma vez que não 
contabiliza outros impactos indirectos ou menos 
tangíveis que podem ser considerados. Estes 
incluem benefícios económicos potenciais 
das indústrias de TIC, de vendas adicionais 
de soluções desenvolvidas, ou de ofertas 
comerciais inovadoras criadas através de 
soluções propostas para diferentes utilizadores 
finais. Na energia, por exemplo, capacidades de 
comunicação aumentadas com clientes não só 
permitirão um maior conhecimento dos perfis 
dos consumidores por parte dos fornecedores, 
possibilitando ofertas personalizadas de 
consumo, mas também servirão como portal 
de oferta de serviços de valor acrescentado 
a clientes, estimulando a liberalização do 
mercado.

Outra área de poupança potencial é 
o evitar de custos em investimentos de capital 
em produção de energia, transporte e infra-
estruturas de distribuição, em resultado de um 
menor consumo de energia ou de uma melhor 
utilização da infra-estrutura instalada. Como 
exemplo, a implementação de smart grids 
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14  Assumindo um atraso de 3 a 5 anos 
nos investimentos (fonte: Austin, 
EUA) e a redução nos investimentos 
relativos à capacidade da rede 
eléctrica; a análise do caso português 
apresentou uma correlação muito 
elevada entre o comprimento da rede 
eléctrica, a energia distribuída e os 
investimentos na expansão da rede 
eléctrica
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poderia permitir uma redução de 220 a 45014 
milhões de euros em investimento de capital em 
redes de T&D de electricidade.

 Podem ser encontrados mais 
pormenores sobre as iniciativas possibilitadas 
pelas TIC e o seu impacto nas emissões dos 
diferentes sectores no Anexo 4.
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 Construído com base na constante 
inovação e crescimento, o sector das TIC 
nem sempre prestou atenção à sua eficiência 
energética. Apesar da redução do consumo 
ser hoje uma área de inovação, o crescimento 
actual das capacidades de processamento e 
de equipamento significa que as eficiências de 
energia são maioritariamente anuladas por um 
aumento da procura.
 

No entanto, o sector das TIC é capaz 
de aumentar substancialmente a sua eficiência 
energética, principalmente através da aplicação 
de inovações existentes em todas as categorias 

de equipamentos ou lançando selectivamente 
produtos cada vez mais eficientes. 
 Apesar da percentagem de redução 
da pegada das TIC portuguesas num cenário 
SMART Portugal 2020 ser a maior de todos os 
sectores analisados – até 40% de redução – este 
potencial total é limitado a 0,43MtonCO

2
e, ou 

0,5% das emissões totais, já que o sector apenas 
contabiliza 1,2% do total das emissões no 
cenário de manutenção das tendências actuais 
de 2020. Esta redução de 40% nas emissões 
representa 144M de euros em poupanças 
anuais (devido ao CO

2
 evitado e à redução na 

electricidade consumida).

5.1: Reduções directas no sector 

das TIC
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15  Fonte: relatório original SMART 
2020, EnergyStar
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5.1.1: PCs 

 As emissões de PCs num cenário BAU 
já apontam para um aumento da eficiência 
energética. Esta eficiência superior é o 
resultado do aumento expectável da penetração 
de computadores portáteis que substituirão os 
computadores de secretária menos eficientes.

 Poupanças adicionais podem ser 
conseguidas através de um aumento das 
capacidades de gestão energética dos PCs. 
Isto é especialmente relevante quando o 
computador não está a ser utilizado, uma 
vez que muitos dos computadores existentes 
têm pouca ou nenhuma redução do consumo 
nestes momentos. O potencial para poupança 
é grande, sendo que a investigação estima 
que até 60% dos computadores de secretária 
empresariais permanecem ligados durante a 
noite.

 Até 50% de poupanças adicionais 
em computadores de secretária e 25% em 
computadores portáteis poderão ser atingidos, 
implementando as melhores práticas em 
redução de consumo de modo de espera, 
bem como em gestão activa de consumo 
energético15.

5.1.2: Dispositivos de 
telecomunicações

 Os dispositivos de telecomunicações 
actuais são altamente ineficientes em modo 
de espera. A maior parte dos telefones móveis 
possuem poucos ou nenhuns sistemas de gestão 
de consumo em modo de espera e possuem 
elevados níveis de consumo quando não estão 
em carregamento (mas ligados ao carregador). 
A maior parte dos equipamentos terminais 
(CPEs) possuem pouca ou nenhuma gestão 
de modo de espera, consumindo os mesmos 
montantes online ou offline.

 Os Governos, reguladores e 
fornecedores estão cada vez mais conscientes 

deste consumo ineficiente. A Nokia Siemens e 
a Sony Ericsson criaram programas de redução 
de energia em modo de espera com objectivos 
agressivos, enquanto o mercado, como um 
todo, tem como objectivo o consumo de 1 Watt 
em modo de espera, a médio e longo prazo. 
Os programas variam desde a redução do 
consumo real em modo de espera a mecanismos 
que avisam os utilizadores para desligar os 
carregadores quando estes não se encontram 
em utilização.

 Pode ser atingida uma redução 
média de 50% no consumo energético global 
para dispositivos, através de programas 
de eficiência energética desenvolvidos por 
fabricantes de equipamento bem como pela 
redução de consumo em modo de espera. 
Esta oportunidade, por tipo de equipamento, 
é determinada analisando o potencial de 
poupanças de energia, aplicando as melhores 
práticas actuais (por ex. na gestão de consumo) 
e objectivos de indústria, tais como o modo de 
espera de 1 Watt, para padrões de utilização 
correntes.

5.1.3: Redes de 
telecomunicações

 Conforme referido na secção da pegada 
de carbono das redes de telecomunicações, a 
análise das emissões provocadas por redes de 
telecomunicações foi baseada em entrevistas 
com os principais operadores de redes de 
telecomunicações portugueses. Uma redução 
incremental poderia ser atingida através de 
iniciativas adicionais, actualmente em fase 
piloto em todo o mundo. Estas incluem:

•	 Amplificadores de estação de base mais 
eficientes,

•	 Gestão de potência de modo de espera 
mais avançada,

•	 Estações de base solares ou eólicas,

•	 Operação de bateria nocturna.
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Os dados existentes reflectem que o consumo 
não relacionado com o funcionamento (por 
ex. o arrefecimento) representa até 50% 
do total do consumo dos datacenters. O 
benchmarking das melhores práticas mostra 
que são possíveis até 40% de poupanças de 
energia através de sistemas inteligentes e de 
design de edifícios, principalmente através da 
redução das necessidades de arrefecimento 
e de electricidade16 não relacionadas com a 
utilização real do servidor. Adicionalmente, os 
desenvolvimentos em programas e sistemas de 
multi-processamento permitem um aumento 
na virtualização dos servidores, reduzindo o 
número de servidores necessários através da 
partilha de recursos e utilizando potência de 
servidor “não utilizada”.

 Globalmente, uma redução de 40% 
nas necessidades de energia por servidor e 
uma redução de 28% no número de servidores 
necessários pode ser atingida através da 
introdução quer de melhores práticas, quer de 
novas tecnologias de virtualização. O resultado 
é uma redução potencial de 44% nas emissões 
do subsector dos datacenters.

16  Fonte: Google Efficient Servers and 
Efficient Datacenters Benchmark
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 As entrevistas com todos os grandes 
operadores de telecomunicações portugueses 
indicam um máximo de redução de emissões 
atingíveis de 23% em 2020, comparado com o 
cenário de manutenção de tendências actuais.

5.1.4: Datacenters

 Os datacenters são o subsector 
com o aumento mais rápido de emissões. 
O crescimento na capacidade, potência de 
processamento e número de servidores está a 
levar a um aumento das emissões. Este reforço 
acelerado tem chamado a atenção de todos os 
intervenientes: desde os Governos, às empresas 
e fabricantes, passando pelo público em geral.
Uma pesquisa e pormenorização das melhores 
práticas mostraram que existe um espaço 
substancial para redução nas emissões dos 
datacenters. 
 

Actualmente, os datacenters 
consomem energia em consumo de servidores 
e em sistemas de arrefecimento e de energia. 
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 As iniciativas identificadas para obter a 
necessária redução de emissões possuem níveis 
diferentes de impacto e de envolvimento das 
TIC. De modo a identificar áreas prioritárias 
para desenvolvimento, as iniciativas foram 
ordenadas de acordo com o seu impacto na 
redução de emissões de CO

2
, valor potencial e 

nível de envolvimento das TIC.

 O impacto na redução de emissões 
e o valor potencial das diferentes iniciativas 
foram quantificados na secção 5 e detalhados 
no Anexo 4. O nível de envolvimento das TIC 

foi avaliado qualitativamente, considerando as 
necessidades de software, de comunicações e de 
equipamentos para cada iniciativa diferente.

 Desta matriz de prioritização 
emergem três oportunidades chave: sector 
da energia (geração/transporte e distribuição 
de electricidade); eficiência de edifícios, que 
compreende soluções possibilitadas pelas 
TIC para redução do consumo de energia em 
edifícios sem a necessidade de comunicação 
bidireccional em tempo real com a rede 
eléctrica; e duas iniciativas chave no sector dos 

6: Áreas prioritárias

6: Áreas prioritárias
pág. 035



SMART Portugal 2020: A redução 
de emissões e o aumento da eficiência 
energética através das TIC
SMART 2020 - Relatório Nacional Portugal

transportes – gestão de congestionamento e 
pagamento por emissão. 

 A combinação destas três iniciativas 
totaliza 55% do total identificado de potencial 
de redução de emissões e poupanças directas 
daí decorrentes (em termos de emissões 
evitadas e de custos de energia) de cerca de 1,2 
mil milhões de euros por ano em 2020.

 Dada a magnitude do impacto 
potencial e o grau de envolvimento das TIC, 
estas iniciativas foram investigadas mais 
aprofundadamente para identificar os requisitos 
chave de implementação e os obstáculos 
potenciais que terão de ser ultrapassados.

6: Áreas prioritárias
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 A utilização das TIC para medir, 
transmitir e processar informação de trânsito de 
energia melhora a monitorização e o controlo 
da rede eléctrica. Isto permite um melhor 
planeamento do despacho e uma melhor 
capacidade de lidar com um volume acrescido 
de geração intermitente com origem em fontes 
renováveis ou em microgeração distribuída. 

 A gestão de consumo é possibilitada 
por um conjunto de características geralmente 
chamadas Demand Side Management (DSM), 
que permitem uma maior visibilidade do 
consumo e a transmissão de sinais de preço 
mais diferenciados, bem como uma actuação 
directa ou mesmo a interruptibilidade selectiva 
de circuitos ou dispositivos pelo fornecedor 
de electricidade. Se se permitir ao consumidor 
visualizar directamente o consumo e os preços, 
tendencialmente essa medida resultará numa 
redução da procura de electricidade.

 A DSM também permite uma melhor 
gestão da procura e a redução/alisamento de 
pontas de consumo (peak shaving), reduzindo 
as perdas e a necessidade de utilização das 
fontes mais poluentes. As perdas de rede 
são proporcionais ao quadrado da potência 
transmitida; sendo assim, por cada redução de 
consumos de ponta é atingida uma redução 
mais do que proporcional nas perdas.

 Todas estas capacidades de gestão 
de rede assentam num forte envolvimento 
de TIC. Desde dispositivos físicos de medição 
para a monitorização de trânsitos de energia 
ao software avançado necessário para a 
análise de informação em tempo real, as TIC 
são necessárias como uma solução integrada, 
permitindo capacidades diferenciadas:

•	 Os dispositivos necessários incluem 
a instrumentação e a medição para a 
avaliação de níveis de consumo, carga 
e geração nos diferentes pontos da 
rede eléctrica. A visibilidade deve ser 
reforçada com a utilização de interfaces de 
utilizador específicos e de controladores de 
equipamento, que permitam uma reacção 

acrescida a sinais de preço dinâmicos. 
As TIC são igualmente necessárias para 
permitir uma interacção rede-consumidor 
que optimize as eficiências potenciais 
dentro das instalações dos consumidores 
finais (por ex. permitindo funcionalidades 
DSM). Um maior controlo pode ser 
conseguido pela utilização de dispositivos 
controladores para equipamentos 
consumidores de electricidade, permitindo 
uma eficaz redução de pontas de 
consumo (peak shaving) através da 
interruptibilidade selectiva, bem como uma 
monitorização individualizada do consumo 
dos equipamentos;

•	 Uma boa infra-estrutura de comunicação 
é necessária, de modo a permitir o fluxo 
bidireccional de informação, que é a chave 
para permitir a transmissão de sinais de 
preço dinâmicos ao consumidor. O controlo 
remoto de equipamentos assenta também 
em tais plataformas. Protocolos e standards 
de segurança são críticos para evitar falhas 
de segurança e fraude;

•	 A integração de informação do lado do 
consumidor com informação de geração 
assenta em capacidades de software 
avançadas, que devem ser capazes de 
recolher processos e apresentá-los em 
formatos intuitivos (por ex. perfil de 
consumo por agregado, com respectivos 
custos incorridos) ou agir automaticamente 
com base num dado conjunto de regras.

 A implementação de capacidades TIC 
nos sistemas eléctricos varia grandemente, 
dependendo das definições e das capacidades 
incluídas. A captura do potencial total implica 
uma tecnologia mais abrangente, capaz de 
incluir os diferentes aspectos necessários à 
preparação da rede eléctrica para lidar com as 
exigências futuras. 

Da gestão de activos de rede (incluindo 
clientes, linhas e unidades de geração), à 
obtenção e processamento de informação de 
todos os aspectos relacionados com a rede 

6.1: Gestão energética
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eléctrica e o consumo, uma solução de smart 
grid mais abrangente necessitará de soluções 
mais complexas, mas atingíveis, para capturar o 
potencial identificado. 

Lidar eficazmente com a geração 
intermitente associada a renováveis e com a 
microgeração é apenas possível através de uma 
abordagem smart grid abrangente à gestão de 
todo o sistema, baseada na utilização das TIC. 

O feedback em tempo real sobre 
consumos eléctricos, fluxos e incidentes 
na rede, apenas possível por via das TIC, é 
essencial para uma melhor coordenação entre 
despacho e consumo, bem como para uma 
utilização mais eficiente de activos de rede, 
reduzindo a necessidade de investimentos 
adicionais e emissões associadas. Tecnologias 
smart grid são igualmente a base para activar 
funcionalidades DSM relevantes, como por 
exemplo alisamentos de consumos de ponta.  

 De igual modo, apesar de ser estimado 
possuir um menor impacto até 2020, o 
desenvolvimento e implementação em larga 
escala do automóvel eléctrico está dependente 
de uma solução completa de smart grid, devido 
às dificuldades tecnológicas que uma solução 
não smart grid possui em lidar com uma tal 
mudança de paradigma na rede eléctrica.

 No entanto, nem todos os sistemas 
apresentam as mesmas soluções e nem todos 
possuem as mesmas capacidades. Um padrão 
mundial ou mesmo europeu está longe de ser 
atingido; porém, Portugal possui já projectos 
em desenvolvimento que procuram resolver 
pelo menos alguns dos problemas apontados 
anteriormente. O projecto InovGrid da EDP, 
envolvendo diversos parceiros tecnológicos, 
incorpora todos estes elementos para as 
actividades de transporte, distribuição e 
consumo, enquanto o projecto SUIT da ISA se 
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encontra mais perto da solução de contador 
inteligente, focando-se no conceito de multy-
utility.

 A implementação de sistemas de 
automação de rede eléctrica e de DSM permite 
entre 308 e 470M de euros de poupanças 
anuais, dependendo do nível de gestão de 
consumo implementado:

•	 42M de euros em custos de licenças de 
emissão de CO2, ao permitir uma maior 
penetração de fontes de energia renováveis 
não emissoras. As entrevistas com 
especialistas salientam a necessidade de 
sistemas inteligentes de operação de rede 
para permitir um aumento da penetração 
deste tipo de geração intermitente. A 
implementação de sistemas de gestão 
energética permitiria aumentar o peso das 
renováveis no conjunto de produção de 
electricidade global para 58% do total em 
2020, contra 48% no cenário BAU.

•	 26M de euros associados ao controlo 
acrescido da rede e da capacidade de 
introdução de volumes mais elevados 
de geração distribuída/microgeração 
(aumentando o seu peso no total de 10% 
para 20%, resultando numa redução de 
380GWh em perdas de rede).

•	 88M de euros resultantes de uma redução 
de 1,8% de consumos de electricidade 
devido à introdução, em toda a rede, 
de capacidades de DSM e de gestão de 
consumo. Isto é conseguido através de 
uma redução de 10% no consumo de ponta 
que é suportado por geração emissora de 
CO2 (na base dos resultados experimentais 
existentes) e de uma redução de 3,9% em 
perdas de rede devido à redução associada 
de pontas de consumo. O nível mais 
elevado de redução em consumo de ponta 
nas experiências actuais aponta para um 
decréscimo de 15%. O que resultaria numa 
redução de 4,9% no consumo e numa 
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redução de 10,2% em perdas de rede, 
aumentando o potencial global para 250M 
de euros.

•	 152M de euros da visibilidade crescente 
dos consumos dos utilizadores finais, 
através de smart grid displays e 
implementação de preços de energia 
dinâmicos, a partir dos quais os 
consumidores deslocam os seus consumos 
para horas com menores níveis de emissão, 
resultando numa redução adicional de 
0,5% por ano (eliminando efectivamente 
2,9TWh de consumo até 2020).

 Estas poupanças seriam concretizadas 
pelos intervenientes ao longo da cadeia de valor 
e adicionadas aos impactos ambientais positivos 
para a sociedade resultantes da utilização 
crescente de FER e do impacto económico 
resultante da redução da necessidade de compra 
de licenças de emissão de CO

2
.

 
 Os operadores de rede de transporte 
e distribuição beneficiariam de capacidades de 
planeamento acrescidas e de uma qualidade 

de serviço melhorada, reduzindo os cortes 
de energia. Também beneficiariam da melhor 
utilização da rede e de necessidades de 
investimento mais baixas, apesar de estas 
poupanças não estarem consideradas nos 
números apresentados no estudo, associados ao 
seu impacto económico directo. 
 Os comercializadores seriam capazes 
de oferecer um serviço diferenciado baseado 
nos serviços adicionais fornecidos, competindo 
em mais do que no simples intervalo entre a 
compra de potência e os preços de retalho. O 
valor económico criado neste processo também 
não foi considerado no impacto económico 
directo quantificado no âmbito do estudo, uma 
vez que é difícil separar o valor incremental 
da transferência de valor por todos os 
intervenientes.

 O cliente sentiria os benefícios desta 
utilização mais eficiente de energia todos os 
meses, através de reduções nas contas de 
electricidade (um valor que está incluído no 
âmbito do estudo, uma vez que as poupanças 
de energia são consideradas a preços de 
utilizador final).
 Os investimentos necessários para 
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este tipo de soluções variam entre 0,6 e 
2,4 mil milhões de euros. Os valores foram 
estimados, utilizando o benchmarking 
internacional de soluções similares, incluindo 
cenários de complexidade tecnológica mais 
e menos elevada. Os períodos de retorno de 
investimento vão de 1 a 8 anos. 
 

As maiores dificuldades na adopção 
de tais sistemas estão ligadas a questões de 
regulação. A estrutura actual de mercado e a 
dinâmica de preços não alinham os incentivos 
da geração com a implementação de tecnologias 
capazes de reduzir o consumo, particularmente 
o consumo de ponta. Para ultrapassar esta 
situação, é necessário ou repensar o esquema 
de remuneração da geração ou assegurar que 
os incentivos são suficientemente elevados 
para uma penetração acrescida de renováveis 
ou para a criação de novos segmentos (por ex. 

automóveis eléctricos). 
Nas actividades de transporte e 

distribuição, uma remuneração baseada na 
regulamentação da taxa de retorno encoraja 
investimentos acrescidos, mas a necessidade 
destes está limitada pela implementação de 
smart grids. Repensar os papéis, os incentivos 
e o esquema de remuneração dos diferentes 
actores no negócio da energia é um passo 
chave para atingir os benefícios ambientais e 
económicos possibilitados pelas TIC na indústria 
da energia.

 O número limitado de participantes no 
mercado português, os objectivos ambiciosos 
definidos para a penetração das renováveis e o 
apoio público ao projecto do automóvel 
eléctrico poderão funcionar como motivadores 
poderosos para a adopção deste tipo de 
tecnologia.
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 As entrevistas com os especialistas, a 
tecnologia actual e uma análise de iniciativas 
em curso mostram que o maior desafio de 
maximização das eficiências de escala parece 
residir na adopção de standards comuns. 
Estes permitiriam períodos de retorno de 
investimento ainda mais curtos do que aqueles 
estimados na situação actual. Os protagonistas 
já estão envolvidos em muitos projectos-piloto 
na Europa, sem qualquer estrutura tecnológica 
comum. 

 Embora as tecnologias de base 
estejam prontas para implementação, estes 
múltiplos projectos-piloto, a diferentes escalas 
e com diferentes tecnologias, em curso em 
todo o mundo, ilustram que a standardização 
a nível nacional é necessária para o sistema 
ser implementado. A nível internacional, 
não sendo uma necessidade, permitiria 
minimizar necessidades de investimentos e 
ainda que os benefícios totais da concorrência 
transfronteiriça fossem atingidos.

 Uma redução potencial de 410M de 
euros é possível implementando as soluções 
possibilitadas pelas TIC para aumentar a 
eficiência energética e reduzir as emissões em 
edifícios.

 Este valor considera apenas 
as poupanças potenciais resultantes da 
implementação de sistemas de TIC que 
monitorizam e controlam o consumo de energia 
dentro do edifício, independentemente da 
adopção de tecnologias na rede eléctrica. É de 
salientar a existência de um forte potencial 
adicional neste sector, quando combinado com a 
implementação de smart grids, particularmente 
associado à utilização de soluções de DSM 
(consideradas na secção 6.1), em particular 
no segmento residencial. Este valor também 
tem em conta um cenário optimizado para 
o mix de geração de energia expectável em 
2020, conforme descrito acima. É, portanto, 
completamente incremental relativamente ao 
potencial identificado na secção anterior para os 
sistemas de gestão energética. 

Poupanças associadas com iniciativas 
sem intervenção das TIC, como a utilização 
de iluminação de baixo consumo, medidas 
arquitectónicas de eficiência energética ou 
optimização do isolamento térmico de edifícios, 
têm igualmente um forte potencial para redução 
de emissões, ao permitirem reduzir o consumo 
energético resultante de iluminação ou controlo 
de temperatura. Embora estas iniciativas devam 
ser implementadas, não foram consideradas 
para efeitos de contabilização de poupanças no 
âmbito deste relatório.

 As iniciativas TIC mais básicas 
consistem na regulação de iluminação e 
ar condicionado com base na ocupação, 
enquanto as iniciativas mais sofisticadas 
envolvem o repensar de todos os processos 
de construção e gestão de edifícios, desde a 
fase da sua concepção (engenharia optimizada 
e ferramentas de software de arquitectura 
utilizadas para permitir melhor planeamento 
de energia) até à gestão de energia activa 
e previsional (antecipatória). Outras áreas 
incluem a redução do consumo energético de 
diferentes aparelhos domésticos (por ex. gestão 
energética activa, stand-by de baixo consumo) 
– incluindo sistemas HVAC, de cozinha e outros 
equipamentos eléctricos (domésticos e de 
escritório).

 O envolvimento das TIC é crítico para 
atingir o potencial de redução identificado: 

•	 São necessários dispositivos para recolha 
e disponibilização de informação em 
tempo real para os utilizadores e para 
o equipamento, através de sensores 
específicos (por ex. temperatura, 
iluminação, presença) e actuadores (por 
ex, controladores de iluminação) que 
permitam a optimização contínua do perfil 
de consumo, quer proactivamente pelo 
consumidor, quer automaticamente pelos 
equipamentos. 

•	 Plataformas de comunicação fiáveis e 
seguras são necessárias para permitir 
as ligações dispositivo-a-dispositivo e 
utilizador-a-dispositivo. Estas seriam a 

6.2: Edifícios
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base para o controlo centralizado dos 
equipamentos, permitindo opcionalmente 
uma gestão remota da energia por parte do 
utilizador.

•	 Software avançado deve permitir o 
processamento remoto da informação, a 
optimização de consumo e a gestão de 
consumo de energia. Mais uma vez, esse 
software deve igualmente ser capaz de 
integrar a informação recebida da rede 
eléctrica e de pontos de microgeração/
produção de electricidade locais existentes 
no edifício, propondo ao consumidor final 
medidas de eficiência adequadas.

 As poupanças de 410M de euros 
estimadas assumem uma redução de 25% no 
consumo energético dos edifícios, a qual é 
atingível apenas através da implementação de 
soluções TIC, tais como as mencionadas acima 

(as melhorias de concepção e arquitectura 
não foram consideradas, apesar de também 
poderem beneficiar da utilização das TIC, 
através de ferramentas de apoio ao projecto 
e de simulação). Trata-se de um cenário 
conservador baseado em benchmarks europeus 
e na discussão com os especialistas portugueses. 
Existem em Portugal estimativas e case 
studies mais agressivos, mas estes não foram 
considerados para 2020, à luz da situação 
actual em Portugal, dos programas de eficiência 
energética já em vigor17, e da lenta velocidade 
de implementação que é geralmente esperada 
no sector da construção.

 As poupanças directas de 410M de 
euros são principalmente (~84%) atribuíveis 
à redução do consumo de energia, com as 
restantes correspondendo à redução de 
emissões de CO

2
. Assim, a grande maioria das 

poupanças conseguidas serão directamente 
sentidas pelo consumidor final, à medida que 
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este reduz o seu gasto de energia. As empresas 
têm sido as mais interessadas na instalação de 
sistemas de eficiência energética sofisticados, 
devido à sua sensibilidade acrescida para 
poupanças de custos. 

 Os diferentes níveis de sofisticação 
de TIC envolvidos traduzem-se em diferentes 
cenários de investimento e de potencial de 
redução de emissões. Os especialistas da 
indústria entrevistados indicam períodos de 
retorno de investimento de 5 a 9 anos para este 
tipo de solução em Portugal, dependendo da 
solução específica e das poupanças conseguidas. 
Isto implica uma necessidade de investimento 
de 2,1 a 3,7 mil milhões de euros para atingir o 
potencial identificado.
 
 Sem alterações de política, a 
implementação deste tipo de solução não 
será rápida. A longa vida útil dos edifícios e a 
relutância dos construtores em investir mais em 
soluções avançadas (devido à pouca valorização 

dessas soluções pelo mercado) são os obstáculos 
mais comuns. Para conseguir concretizar o 
potencial identificado, a adopção deste tipo 
de soluções em edifícios existentes deverá ser 
promovida.
 A melhoria global da eficiência 
energética em edifícios apenas poderá acontecer 
se standards de eficiência forem aplicados por 
autoridades públicas. A introdução de standards 
de construção com processos de certificação 
e de auditoria permitirá que impostos anuais 
(por ex. IMI) sejam ajustados de acordo com a 
eficiência energética dos edifícios, encorajando 
os actuais proprietários a investir, de modo a 
obter uma certificação de nível mais elevado. 
No entanto, isto necessita que o processo 
de certificação reconheça e se mantenha 
actualizado relativamente às soluções de 
melhoria de eficiência até que um processo de 
certificação para as soluções em si seja colocado 
em prática. A necessidade de Portugal reduzir 
as emissões não cobertas pela directiva DCE 
cria um incentivo poderoso à adopção destas 
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mudanças de política por parte do Estado 
português.
 De um ponto de vista tecnológico, 
a maior parte das soluções necessárias está 
disponível, continuando o desafio chave a 
ser a sua standardização e a simplicidade 
de instalação em edifícios existentes. A 
standardização é a chave para atingir escala 
e conseguir, dessa forma, custos mais 
baixos, tornando este business case ainda 
mais apelativo. No entanto, a capacidade 

de desenvolver soluções que sejam simples 
de implementar, particularmente para os 
processos de reabilitação, é um factor ainda 
mais importante. Esta simplicidade inclui, 
por exemplo, a utilização de tecnologias de 
comunicação sem fios de forma a minimizar 
o volume de trabalhos de construção civil e o 
grau de competências técnicas de instalação 
necessários para a implementação dessas 
soluções.
 

6: Áreas prioritárias
pág. 045



SMART Portugal 2020: A redução 
de emissões e o aumento da eficiência 
energética através das TIC
SMART 2020 - Relatório Nacional Portugal

A adopção de uma estratégia de transporte 
urbano integrada poderia permitir reduções 
substanciais das emissões de CO

2
 em Portugal. 

A combinação de uma solução de gestão de 
congestionamento urbano com um sistema de 
pagamento por emissão, se aplicado às grandes 
cidades portuguesas, atingiria poupanças 
directas na ordem dos 477M de euros. 
Estas duas iniciativas foram destacadas por 
possuírem um elevado impacto na redução de 
emissões possibilitada pela utilização das TIC 
e são preocupações de topo das autoridades 
europeias no âmbito das estratégias de 
mobilidade sustentável. 
 
 Os sistemas de gestão de 
congestionamento urbano foram realçados 
pela Comissão Europeia18 recentemente como 

um factor chave para atingir um sistema de 
transportes mais sustentável. Várias iniciativas 
similares foram lançadas internacionalmente e 
servem de base para a identificação do potencial 
de redução de emissões no âmbito deste estudo.

 A cidade de Singapura foi pioneira 
neste tipo de solução em 1975, com reduções 
de tráfego a atingirem os 45%. Depois do 
sucesso de Singapura, Seul atingiu uma 
redução de 25% de tráfego no seu primeiro 
ano de implementação19. Estocolmo 
recentemente lançou um programa de 
gestão de congestionamento, no qual foram 
atingidas reduções de 14% em 2006 durante 
o período experimental de sete meses – a 
sua implementação total em 2007 foi uma 
consequência natural. 

6.3: Transportes
18  UE Position Paper on the European 
Climate Change Program and the 
Green Paper on Energy Efficiency 

19  APEIS – Asia-Pacific Environmental 
Innovation Strategies
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20  Declaração de posição da União 
Europeia sobre transportes públicos

21  Victoria Transport Policy Institute – 
Win-win Emission Reduction Strategy

 Os especialistas da indústria 
concordam que, para o caso português, uma 
redução conservadora de 20% do actual 
volume de emissões, em linha com o impacto 
directo das taxas de congestionamento 
londrino para emissões20 é possível. Londres 
é frequentemente citada como sendo 
um case study em termos de gestão do 
congestionamento urbano na Europa.

 Um esquema de gestão de 
congestionamento urbano funciona com base 
em vários factores. Taxas urbanas para entrar na 
cidade, estratégias de preço de parqueamento 
adequadas e a gestão melhorada dos semáforos 
da cidade são todos possíveis componentes de 
um sistema de gestão de congestionamento 
urbano sofisticado.

 A iniciativa de pagamento por emissão 
permitiria a aplicação real do princípio do 
emissor-pagador praticamente da mesma forma 
que acontece noutros sectores actualmente 
cobertos pela DCE. Os custos associados às 
emissões de veículos estariam directamente 
ligados ao utilizador e à sua utilização real. 

Estudos internacionais21 estimam poupanças 
da ordem de 10 a 15% em distâncias viajadas 
depois da aplicação de esquemas de pagamento 
por emissão. 
 A sua implementação pode apresentar 
um de dois cenários:

•	 Transmissão de informação online em 
tempo real, permitindo um melhor 
conhecimento dos perfis dos utilizadores e 
uma análise aprofundada de áreas críticas; 

•	 Armazenamento off-line da informação, 
que seria depois enviada periodicamente 
para fins de processamento, com um 
menor grau de complexidade tecnológica 
associada.

 

 A implementação de um sistema de 
pagamento por emissão em cidades portuguesas 
necessitaria de um forte envolvimento das TIC a 
diferentes níveis.

•	 Dispositivos para automóveis seriam 
necessários para identificação de veículos 
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e monitorização de emissões. Vários 
dispositivos interligados seriam necessários 
para o controlo de trânsito: dispositivos 
estáticos nos limites da cidade para 
monitorizar entradas, câmaras de vídeo 
para visualizar fluxos de trânsito em 
tempo real e sensores para monitorizar, 
também em tempo real, a utilização de 
parqueamento; 

•	 No modo online, um esquema de 
sincronização permanente seria utilizado 
para assegurar que a informação do 
veículo estaria integrada com o trânsito 
citadino em tempo real e que políticas de 
preço dinâmicas poderiam ser utilizadas. 
Deveriam permitir a adopção de preços 
diferenciados para diferentes tipos de 
veículos (por ex. sistemas de excepção 
para veículos amigos do ambiente) 
e para diferentes taxas de ocupação 
(beneficiando veículos com factores 
de carga mais elevados), considerando 
sempre o mix de veículos e fluxos de 
trânsito. Alternativamente, a utilização do 

modo off-line necessita de plataformas 
de rede desenvolvidas de modo a que 
os utilizadores possam introduzir a 
informação periodicamente para fins de 
pagamento. Em ambos os casos, online 
ou off-line, a segurança do canal de 
comunicações será crucial para evitar 
interferências no conteúdo da informação 
e fraudes;

•	 O software envolvido deverá possuir 
um conjunto relevante de capacidades. 
Deverá integrar a informação de condições 
de trânsito em tempo real (incluindo 
volumes de tráfego, níveis de ocupação 
de parqueamento,...) e gerar um preço 
dinâmico. O passo seguinte, a facturação, 
assenta também nas características do 
software para assegurar a sua eficácia e 
fiabilidade.

É igualmente relevante salientar que 
soluções tecnológicas idênticas estão a ser 
consideradas no âmbito de projectos associados 
à massificação do carro eléctrico.
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 Em termos de poupanças, podem 
ser obtidos até 477M de euros por ano para 
os vários agentes que intervêm no processo. 
Destes, 277M de euros viriam de esquemas 
de gestão de congestionamento urbano 
aplicados às várias cidades portuguesas22; com 
poupanças de cerca de 1,4MtonCO

2
e e cerca 

de 0,5 mil milhões de litros de combustível, 
assumindo resultados semelhantes aos obtidos 
com o esquema de taxação de Londres. Os 
remanescentes 200M de euros seriam gerados 
pelo esquema de pagamento por emissão, 
assumindo que uma redução conservadora 
de 10%, conforme identificada em relatórios 
internacionais, é atingível no caso português, 
mesmo considerando que apenas os automóveis 
de passageiros e de carga ligeiros seriam 
afectados.
 Os utilizadores veriam poupanças 
directas como resultado da utilização do seu 
veículo de forma mais eficiente, reduzindo o seu 
consumo e custos de combustível associados. Tal 
teria ainda como consequência uma melhoria 
da Balança Comercial portuguesa, já que menos 
combustível seria importado. Finalmente, 

o Governo reduziria significativamente a 
necessidade de comprar licenças de CO

2
, 

reduzindo as despesas com emissões e o 
impacto na Balança Comercial. Novamente, as 
soluções descritas acima fornecem uma forma 
eficaz das autoridades nacionais conseguirem 
influenciar e reduzir uma base de emissão 
fragmentada, mas muito substancial, que não 
está coberta pela DCE, mas que não deixa de 
ser um factor chave para o excesso global de 
emissões do país.
 Em termos de investimentos, 
a complexidade necessária pelo sistema 
determinará o período de retorno do 
investimento. No caso de Estocolmo, por 
exemplo, foi estimado um retorno de 
investimento de menos de 5 anos23. Assumindo 
um custo por veículo entre 250 e 1.000 
euros, o período de retorno do investimento 
andará entre 4 e 17 anos. Tal significa que a 
implementação de soluções muito avançadas 
necessitará de substanciais ganhos de escala 
relativamente às implementações actuais 
(geralmente a nível de frota) para reduzir 
substancialmente o retorno de investimento.

22  A base assumida foi de 80% do 
total de emissões urbanas. Apesar de 
não existirem estatísticas de dispersão 
geográfica das emissões, estima-se que 
a grande Lisboa (incluindo Setúbal) e o 
grande Porto (que contabilizam ~60% 
da população) seriam suficientes para 
cobrir 80% das emissões urbanas 

23  The Stockholm Congestion Charging 
Trial – Expert Group Summary; Pay-
back estimation considering internali-
sation of benefits such as road safety
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 Estes investimentos seriam baseados 
em plataformas tecnológicas robustas, incluindo 
dispositivos de monitorização de emissões 
e displays de informação para o condutor, 
comunicações seguras para transmitir a 
informação a unidades de processamento 
central e software para processar a informação 
de emissões, bem como para estabelecer 
pricings de congestionamento, cálculo e 
aplicação de taxas ou para criar serviços de 
valor acrescentado para proprietários de 
frotas e utilizadores finais. Considerando a 
necessidade de uma adopção alargada da 
solução para conseguir concretizar o seu 
potencial total e a complexidade logística 
associada à sua implementação, a simplicidade 
de instalação será crítica e a fiabilidade do 
pacote tecnológico definirá a credibilidade do 
sistema.

 A política e a regulação também 
desempenharão um papel importante. Uma 
visibilidade acrescida pode levar à utilização 
mais responsável do transporte automóvel, 
mas atingir o potencial total da solução 
necessitará de uma revisão do sistema de 
taxação automóvel (IA, IUC e ISP) de modo 
a alinhar a carga tributária com as emissões 
reais. Tal significará a transferência de parte 
da carga fiscal de componentes fixos (IA, IUC) 
para novos impostos directamente ligados a 
emissões.

 Estas alterações teriam que ser 
implementadas com prudência para evitar 
um revés político importante e a percepção 
de um aumento da carga fiscal. Na realidade, 
a introdução de uma componente ambiental 
ligada às emissões reais pode contribuir para um 
sistema mais justo, onde os comportamentos 
responsáveis são premiados e onde os 
impostos, tais como o ISP, podem ser geridos 
de forma mais eficiente, de modo a não afectar 
o rendimento global e a minimizar as fugas 
aos impostos, particularmente para Espanha, 
através de efeitos de arbitragem.

 Adicionalmente, as autoridades 
municipais ou metropolitanas terão 
que desenvolver sistemas de gestão de 
congestionamento urbano. O caso português 
possui algumas características específicas que 
o tornam atractivo para este tipo de solução, 
especialmente a elevada concentração de 
população num número limitado de áreas 
metropolitanas.

 A adopção de um esquema de 
gestão de mobilidade está altamente 
dependente da vontade dos utilizadores 
em mudarem comportamentos e de um 
esquema de financiamento bem concebido. Os 
intervenientes que beneficiam da adopção de 
tais medidas devem ser claramente identificados 
e os perfis de custo/receita devem ser 
concebidos para ir ao encontro das necessidades 
de cada grupo de intervenientes. 
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 A realização das oportunidades 
identificadas possibilitadas pelas TIC 
seria suficiente para atingir os objectivos 
comunitários em discussão para 2020, já que 
estas totalizam um potencial de 15% em relação 
ao cenário “Business As Usual”.
 As três áreas prioritárias representam 
sozinhas cerca de 8,5% de redução em relação 
ao cenário “Business As Usual”, fechando 70% 
do gap para os objectivos prováveis para 2020.

 A realização deste potencial exigirá 
vontade e determinação para agir por parte 
de todos os intervenientes, mas traz também 
benefícios significativos que o País não se pode 
dar ao luxo de desperdiçar.

 De facto, todos os “stakeholders” 
poderiam beneficiar da adopção das iniciativas 
SMART Portugal 2020, para enfrentar os 
desafios da sustentabilidade: as autoridades 
públicas terão que enfrentar o desafio de 
reduzir emissões no curto prazo para cumprir 
os objectivos de Quioto; os cidadãos com 
responsabilidade social crescente deverão 
comprometer-se com uma mudança cultural; as 

TIC têm um forte envolvimento nas iniciativas 
SMART e, sendo parte da solução, podem 
encontrar novas oportunidades de negócio.

 No entanto, para obter o máximo 
potencial de redução de emissões das TIC, 
é necessário ultrapassar algumas barreiras. 
As autoridades devem adoptar políticas para 
alinhar os incentivos com a adopção de soluções 
inovadoras sustentáveis. Independentemente 
do sector, o sucesso das estratégias de 
redução reside em políticas mais ambiciosas 
que transfiram a responsabilidade para os 
cidadãos. Pela sua parte, os cidadãos têm 
um papel determinante a desempenhar para 
o sucesso das iniciativas – a aceitação de 
novas medidas, utilizando novas ferramentas 
e alterando comportamentos enraizados, 
determinará o sucesso da implementação. 
Finalmente, a indústria de TIC precisa de avaliar 
cuidadosamente os investimentos potenciais 
e os obstáculos a serem ultrapassados para a 
implementação de uma tal transformação e, 
assim, decidir sobre as competências chave 
a serem desenvolvidas para aplicação em 
Portugal.

7: Implicações de Portugal 2020
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 O relatório SMART Portugal 2020 
identifica um conjunto de iniciativas que criam 
a oportunidade para Portugal ser um exemplo 
no esforço de redução das emissões de GEE. 

 Com a aplicação de todas as iniciativas 
identificadas, Portugal estaria bem posicionado 
para atingir os objectivos de Quioto acordados 
e aqueles em discussão para 2020, tornando-se 
num case study para outros estados membros. 

 Este relatório indica um curso de 
acção com diferentes alavancas que podem ser 
accionadas em áreas chave de sustentabilidade 
– desde o controlo de sectores actualmente não 
cobertos pela DCE, como o transporte, a um 
aumento na eficiência das empresas ligada a 

melhorias energéticas e de logística.

 A realização do potencial de redução 
estimado no SMART Portugal 2020 necessitará 
de um forte apoio dos decisores políticos. 
Isto é especialmente verdadeiro para as 
áreas prioritárias identificadas. As maiores 
oportunidades de redução identificadas exigem 
realinhamentos significativos das políticas – 
a legislação actual não está alinhada com a 
ambição declarada do Governo de promover 
aumentos de eficiência e o desenvolvimento 
tecnológico, especialmente em sectores 
fragmentados tais como o dos edifícios e 
transportes.
 Para o sector dos transportes, a 
realização total do potencial requer a adopção 

7.1: Autoridades públicas
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de ferramentas de monitorização em tempo real 
– e uma alteração no sistema fiscal automóvel 
de modo a que os custos de emissão sejam 
visíveis para o utilizador. A adopção de tais 
ferramentas pela indústria automóvel não é 
provável a médio prazo: necessitaria de uma 
standardização massiva. Assim, a adopção local 
está altamente dependente da vontade de agir 
das autoridades locais.

 Uma alteração na carga fiscal 
automóvel é um exemplo de acção que deve 
ser promovida a uma escala local/nacional. 
Uma maior transferência da carga fiscal 
global dos componentes fixos (IA, IUC) para 
componentes variáveis ligados a emissões 
reais, sem necessariamente alterar a carga fiscal 
global, exigiria soluções possibilitadas pelas 
TIC para assegurar o sucesso da solução global. 
A redução ou aumento da carga fiscal total 

permanece uma decisão puramente política.

 Para além disso, e conforme já 
referido, esta alteração na fiscalidade automóvel 
permitiria um maior grau de flexibilidade na 
atribuição de benefícios fiscais a sectores 
específicos (o benefício estaria ligado ao veículo 
e não ao tipo de combustível), e na prevenção 
de arbitragens com o imposto sobre combustível 
com Espanha (como referido anteriormente).

 De igual modo, nas iniciativas de 
gestão energética, a implementação necessitaria 
inicialmente da definição de responsabilidades. 
Os impactos nos actuais intervenientes chave 
do sector da electricidade deveriam ser mais 
pormenorizados, de modo a que as autoridades 
possam adaptar o enquadramento regulatório 
e para que as iniciativas de desenvolvimento 
tecnológico (por ex. o aumento da utilização de 
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FER, automóveis eléctricos) e os momentos da 
sua concretização possam ser implementados 
de acordo com os investimentos potenciais e as 
poupanças em causa. 

 Para cada interveniente, a redefinição 
dos esquemas de remuneração é crítica, para 
assegurar os incentivos correctos para a 
introdução das soluções identificadas. Seja pela 
alteração do peso relativo nos componentes 
de formação de preço (renováveis) ou através 
da reformulação de esquemas de remuneração 
existentes aplicáveis aos activos de T&D, a 
realização de benefícios potenciais torna-se 
mais atractiva devido ao investimento reduzido 
necessário para as soluções identificadas.

 Um caminho semelhante é necessário 
para uma revisão da certificação de edifícios. 
Apesar da certificação energética de edifícios 
estar já em vigor actualmente, a captura de 
benefícios da adopção das soluções SMART 
implica que esses benefícios devem ser 
transferidos para o utilizador através de 
incentivos fiscais (ou o oposto, através de 
penalizações fiscais), de modo a que os cidadãos 
e as empresas possam ser persuadidos a adoptar 
ferramentas de eficiência.

 Em conclusão, o impacto global na 
economia portuguesa pode ser muito positivo. 
O impacto identificado para as diferentes áreas 
industriais também resultaria numa melhoria 
potencial da Balança Comercial nacional, 
reduzindo as importações de combustível e 
eliminando os futuros pagamentos relativos a 
CO

2
.

 No entanto, atingir os potenciais 
identificados exige que os decisores políticos 
tenham uma abordagem proactiva para validar 
as condições locais para a aplicação das 
iniciativas e decidir a melhor forma de acção 
para a sua promoção. As TIC apenas podem 
possibilitar a realização do potencial se o 
enquadramento regulatório for alinhado para 
aumentar as responsabilidades da sociedade.

 A nível europeu, a Comissão Europeia 
está actualmente a desenvolver um conjunto 
de medidas precisamente para reforçar a 
legislação respeitante à eficiência energética. 
Trata-se não só da revisão de directivas já 
existentes, tais como as medidas para eficiência 
em edifícios, mas também da implementação 
de um conjunto de linhas orientadoras para os 
diversos sectores (por ex. geração eléctrica). 
Num futuro próximo, será ainda contemplada 
especificamente a intervenção das TIC em 
medidas de eficiência e o enquadramento 
necessário do ponto de vista regulatório.

 A economia portuguesa beneficiaria 
do desenvolvimento de clusters tecnológicos 
com aplicações e soluções avançadas para 
a sustentabilidade, um tópico no topo das 
agendas internacionais. A aplicação destas 
soluções em Portugal e a obtenção dos 
resultados positivos esperados aumentaria o 
foco internacional nas soluções nacionais e teria 
um impacto directo na percepção internacional 
da indústria tecnológica portuguesa.
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 As iniciativas SMART Portugal 2020 
encorajam os cidadãos e as empresas a partilhar 
um objectivo comum: o comportamento 
responsável para combater as alterações 
climáticas. Esta atitude comum apenas pode 
surgir em resultado de uma responsabilização 
acrescida pelas emissões, quer nas indústrias 
já ao abrigo da Directiva DCE, quer noutros 
sectores tais como o residencial/serviços e 
transporte, actualmente fora da legislação.
 

 Da perspectiva dos cidadãos, a 
redução de emissões de GEE é parte de uma 
responsabilidade social crescente. Conforme 
expresso na secção de Contexto deste relatório, 
os impactos das alterações climáticas podem 
prejudicar seriamente as perspectivas para 
as gerações futuras, pelo que os indivíduos 
precisam de mudar já os seus comportamentos 
sociais. 

7.2: Cidadãos e Empresas
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 Numa perspectiva empresarial, a 
adopção de práticas amigas do ambiente seria 
uma fonte de criação de valor. A redução 
inerente de custos viria de várias áreas: 
poupanças de energia por maior eficiência, não 
só do consumo de electricidade, mas também 
de combustíveis primários, poupanças em 
custos relativos a emissões, com menores níveis 
de taxação e poupanças de Capex através da 
optimização da utilização dos activos.

 A ligação entre o comportamento 
ambiental e a fiscalidade tem o potencial para 
ser o elo de ligação que faltava, desencadeando 
uma alteração comportamental. Espera-se 
que as acções individuais e empresariais 
mudem à medida que a fiscalidade se 
torna mais directamente influenciada pelos 
comportamentos. Uma atitude consciente, dos 
cidadãos e empresas, relativamente às emissões 
beneficiaria de reduções de custo de energia, 
tornando a consciencialização ambiental 
ainda mais importante. Para além disso, várias 
iniciativas aqui descritas têm uma implicação 
directa na qualidade de vida individual, seja 
em termos de qualidade do ar, de menor 
congestionamento de trânsito ou de poupanças 
de energia globais.

 Dito isto, os cidadãos serão forçados 
a repensar o seu estilo de vida nos diferentes 

sectores cobertos pelo SMART Portugal 
2020. Nos transportes, os utilizadores devem 
considerar a nova fiscalidade e o custo total 
de propriedade do veículo resultante para 
desenvolverem estratégias de mobilidade 
diferentes. A utilização de transportes públicos 
e a adopção de atitudes de condução amigas do 
ambiente aumentariam, influenciadas pelo custo 
directo para o indivíduo.

 Em termos de gestão de energia, 
os consumidores devem estar abertos a uma 
mudança em direcção a uma utilização mais 
racional da electricidade. Tanto os cidadãos 
como as empresas devem considerar os sinais 
de preço enviados e actuar em conformidade; 
deveriam também remodelar os seus perfis de 
consumo para permitir a introdução de métodos 
de geração mais baratos e menos poluentes.

 A mesma atitude deveria aumentar a 
adopção de padrões de eficiência em lares. Se 
um esquema de incentivos estruturado estiver 
a funcionar, as pessoas tenderão a adoptar as 
soluções mais rapidamente. A implementação 
bem sucedida de esquemas de eficiência 
energética já está a acontecer em Portugal, 
como é patente na penetração crescente de 
lâmpadas de baixo consumo na iluminação 
pública e privada. 
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7.3: Indústria das TIC
 O SMART Portugal 2020 é uma 
oportunidade chave para a indústria das 
TIC portuguesa. As iniciativas identificadas 
exigem um envolvimento elevado das TIC, com 
o desenvolvimento de soluções específicas 
incorporando tecnologias avançadas. Para além 
da oportunidade de negócio directa para as TIC 
como possibilitador, esta é uma oportunidade 
para a indústria portuguesa das TIC ser 
reconhecida pela sua liderança tecnológica, 
tanto em Portugal como no estrangeiro.

 De facto, o efeito possibilitador das TIC 
identificado pelo SMART Portugal 2020 realça 
a oportunidade de negócio existente para as 
TIC. Atingir as poupanças estimadas em termos 

de emissões de carbono e de energia só podem 
ser alcançadas através de um investimento 
significativo em TIC. Mas as primeiras 
estimativas de payback confirmam a solidez do 
business case subjacente a esses investimentos.

 Portugal, pelas suas características 
em termos de dimensão, de demografia e de 
estruturas de mercado, torna-se num atractivo 
“laboratório vivo” para a mostra de muitas 
dessas soluções antes da sua implementação 
no estrangeiro. A maioria das tecnologias 
envolvidas nas iniciativas já existe. O esforço 
requerido reside maioritariamente na integração 
de soluções, com aplicações específicas e 
características que permitem poupanças reais, 
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e não no desenvolvimento completo de novas 
tecnologias.

 Nem todas as iniciativas dependem de 
alterações políticas. Os benefícios económicos 
e a concentração de intervenientes necessários 
para as fazer acontecer criam oportunidades de 
negócio com impacto sobre as emissões globais 
que devem ser perseguidas pela indústria das 
TIC.
 A existência de condições de mercado 
apropriadas para o desenvolvimento destas 
soluções é demonstrada pelas iniciativas ou 
projectos já em desenvolvimento. A indústria 
das TIC já está activa na produção de soluções 
ambientais e não precisa de esperar pelos 
decisores políticos para se tornar numa parte 
maior da solução para o problema das alterações 
climáticas.

 Áreas como o planeamento de logística 
para operadores logísticos, iniciativas nas 
indústrias das TIC para reduzir a sua própria 
pegada ou a oferta crescente de serviços 
desmaterializados, mostram a capacidade do 
sector para iniciar uma mudança. Mesmo em 
áreas onde as políticas públicas podem ser 
necessárias para a implementação completa 
e para a obtenção da totalidade do potencial 
identificado na pesquisa, tal como sistemas 
de automação de edifícios, a indústria já 
está activa. O desafio reside na identificação 
sistemática dos pontos de impacto específico 
que podem ser atingidos e no desenvolvimento 
de um pacote de soluções adequado para 
abordar esses pontos. Isto significa uma 
abordagem orientada para as necessidades 
de segmentos de consumidores específicos, 
a satisfação de preocupações específicas e a 
eliminação de características que adicionam 
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custos e que não são valorizadas por esses 
clientes.
 
 Apesar de tecnologicamente já 
existirem todas as peças, em muitos casos serão 
necessários esforços substanciais para que a 
standardização e industrialização possa atingir 
a necessária fiabilidade, custo e facilidade de 
implementação.

 Nos sistemas de transportes, apesar 
dos blocos tecnológicos já existirem, é 
necessário desenvolver soluções standardizadas 
que permitam a monitorização em tempo real 
das emissões e o controlo de acesso às cidades. 
Este tipo de solução pode ser implementada 
a nível nacional, apesar de uma padronização 
mais alargada permitir maiores economias de 
escala e uma adopção mais fácil. As tecnologias 
envolvidas (medição de emissões, interface de 
utilizador, comunicações com as autoridades, 
autenticação, etc.) são bem conhecidas 
da indústria, mas é necessário um esforço 
significativo para as industrializar e atingir 
os objectivos de custo global e facilidade de 
implementação.

 Nos sistemas de gestão de energia, 
vários programas piloto já estão em 
funcionamento para demonstrar a aplicabilidade 
das soluções propostas. No entanto, subsistem 
desafios na standardização dos procedimentos 
de medição e de transmissão de dados, nas 
interfaces de utilizador e nos actuadores 
incorporados ou externos para controlar 
equipamentos específicos. Idealmente, e de 
modo a maximizar a vantagem de escala, dever-
se-ia procurar uma standardização a nível 
europeu; no entanto, dado o grande número de 
projectos e pilotos já em curso a esse nível, sem 
nenhuma plataforma comum, a padronização 
a nível nacional, com a standardização à escala 
internacional do nível de subcomponentes (por 
ex. sensores, actuadores) é provavelmente a 

abordagem mais realista.
 Dada a natureza crítica dos serviços a 
serem geridos, a segurança e a integridade do 
sistema são características chave adicionais a 
serem desenvolvidas no processo.

 Nos sistemas de edifícios, a adopção 
estará altamente dependente da capacidade de 
construir sobre as tecnologias existentes para 
desenvolver soluções que sejam eficientes em 
termos de custos e de fácil implementação, 
incluindo a aplicação a edifícios existentes, uma 
barreira chave para a adopção alargada. Isto 
requer um esforço selectivo para conjugar as 
tecnologias existentes em soluções que possam 
ser implementadas com o mínimo de trabalhos 
de construção e tendo em consideração as 
habilitações necessárias pelos técnicos na 
instalação.

 A implementação das iniciativas 
SMART com grande envolvimento das TIC 
em Portugal será uma oportunidade para a 
indústria TIC nacional ser reconhecida pela 
sua liderança tecnológica. A industrialização 
e implementação de soluções para o SMART 
Portugal 2020 aumentariam a capacidade da 
indústria de TIC e o seu portfolio de produtos. 
Para além disso, a obtenção dos resultados 
previstos para Portugal melhoraria a percepção 
internacional das capacidades tecnológicas 
portuguesas. Como consequência, a indústria de 
TIC aumentaria a sua capacidade de exportação 
e geraria novos negócios noutros países, 
seguindo o mesmo caminho SMART.

 Por fim, as plataformas de recolha 
de dados e actuação de sistemas criadas 
para as diferentes iniciativas permitirão 
o desenvolvimento de serviços de valor 
acrescentado (por ex. algoritmos de optimização 
de consumos, análise de padrões de utilização, 
pagamento por serviços) para utilizadores finais 
baseados nesses recursos.
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 Tal como referido no relatório original 
SMART 2020, pela GeSI e pelo Climate Group, 
“A indústria das TIC, em parceria com outros 
sectores emissores, tem um papel fundamental 
em tornar visível o impacto da sociedade e em 
demonstrar em agregado a procura por novas 
formas de redução desse impacto”.

 Numa era de incerteza, onde os 
efeitos das alterações climáticas já estão a ser 
sentidos (e ocorrem ao mesmo tempo que 
uma das maiores crises financeiras globais dos 
últimos 100 anos), os Governos, as empresas 
e os cidadãos procuram soluções de negócio 
que estimulem o crescimento económico, sem 
comprometer a sustentabilidade a longo prazo 
do planeta.

 As soluções terão de ser inovadoras 
e alterar fundamentalmente a forma como 
trabalhamos, viajamos e nos divertimos. Se 
existe um sector onde a inovação sempre foi 
uma pedra basilar, esse sector é o das TIC. Nas 
últimas décadas, trouxe inovação crescente às 
nossas vidas, revolucionando a forma como 
vivemos.

 É chegada a altura do sector se 
posicionar, uma vez mais, no papel de 
fornecedor de soluções, e desta vez num 
dos maiores desafios do nosso tempo: a luta 
contra as alterações climáticas. No caso de 
Portugal, o sector pode permitir reduções de 
emissões dez vezes superiores à sua própria 
pegada e tornar-se num pilar fundamental 
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na redução das emissões portuguesas em até 
15% relativamente aos níveis esperados para 
2020. Esta contribuição do sector das TIC seria 
suficiente para Portugal atingir os objectivos 
para 2020 propostos no pacote de energia da 
União Europeia.

 Mesmo que a solução não resida 
inteiramente no sector das TIC, este tem o 
potencial de ser o elo de ligação, juntando 
o Governo, as empresas, os cidadãos e as 
soluções.

 É necessário agir rapidamente para 
atingir o potencial de redução de emissões de 
11,9MtonCO

2
e e capturar a oportunidade para 

a economia portuguesa estimada em 2,2 mil 
milhões de euros. O sector das TIC deve ser um 
fio condutor e trabalhar com os outros sectores 
e decisores políticos para desenvolver os passos 
necessários à realização deste potencial – 
discutindo de forma alargada as conclusões e 
recomendações deste estudo, estruturando um 
plano de acção detalhado e implementando as 
iniciativas propostas nas três principais áreas 
de actuação identificadas: transportes, gestão 
energética e edifícios.

 Para o sector das TIC, isto 
significa, antes de mais, identificar e seguir 
proactivamente as oportunidades e desenvolver 
as soluções que não dependam de decisões 
políticas ou de outras acções de terceiros.

 No entanto, é importante reconhecer 
que o maior potencial reside em áreas 
onde alterações políticas e regulatórias são 
necessárias para a implementação das iniciativas 
ou para a realização do seu potencial total. Ao 
mesmo tempo, a implementação das iniciativas 
SMART propostas deverá também desempenhar 
um papel determinante no estabelecimento 
da base tecnológica que permita realizar os 

benefícios totais das alterações nas políticas 
públicas nestas três áreas principais de 
actuação, bem como no desenvolvimento de 
novas e relevantes medidas políticas.

 Partindo do relatório SMART 2020 
global, o SMART Portugal 2020 localiza 
as suas conclusões e tira as implicações ao 
nível do país. Apresenta um caminho para 
a acção futura, identificando e detalhando 
as iniciativas mais relevantes possibilitadas 
pelas TIC a serem implementadas em Portugal. 
Para facilitar a interacção entre todos os 
intervenientes relevantes para este processo 
de implementação, o relatório SMART 2020 
também identifica os requisitos iniciais, bem 
como os factores críticos de sucesso e barreiras 
a superar.

 Está agora nas mãos do sector 
das TIC, trabalhando em conjunto com os 
principais intervenientes e decisores políticos, 
discutir, validar e chegar a maior detalhe 
nas soluções (tecnológicas e de política) que 
simultaneamente maximizam a contribuição 
para a redução das emissões de GEE e alinham 
os incentivos dos diferentes intervenientes com 
a rápida implementação das soluções. A visão 
dos intervenientes desenvolvida no Anexo 5 – 
The SMART Way, é uma primeira contribuição 
para o pensamento sobre a melhor forma de 
atingir estes objectivos.

 O potencial das TIC pode ser 
realizado rapidamente através das tecnologias, 
conhecimento e soluções existentes. As decisões 
necessárias por parte dos decisores políticos 
são também conhecidas. Os impactos nos 
hábitos dos consumidores e das empresas foram 
identificados e a sociedade está cada vez mais 
consciente do problema e receptiva à adopção 
destas soluções.
 Agora, é tempo de agir.
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 Os factores de previsão de geração de 
emissões eléctricas foram o mix de produção, 

emissões específicas por matéria-prima e 
eficiência tecnológica.

9: Anexo 1 – Metodologia 
e definições de previsão
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 A estimativa de pegada da indústria/
construção foi baseada em projecções de 

vendas e emissões específicas por unidade de 
produção.
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 A pegada dos transportes foi estimada 
para cada subsector: as estradas consideraram 
frotas, emissões específicas e distâncias 
percorridas; a aviação considerou movimentos 

aéreos; os caminhos-de-ferro consideraram 
os km por passageiro totais e a navegação 
considerou os movimentos portuários.

9: Anexo 1 – Metodologia e definições de previsão
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 O sector residencial e de serviços 
(excluindo as TIC) foi avaliado utilizando o total 

de habitantes, o consumo médio per capita e 
emissões por unidade de energia consumida.

9: Anexo 1 – Metodologia e definições de previsão
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 O sector das TIC foi dividido em 
quatro grandes áreas: computadores pessoais, 

dispositivos de telecomunicações, redes de 
telecomunicações e datacenters.
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 As estimativas de computadores 
pessoais foram baseadas no número de 

unidades, consumo por unidade e geração de 
emissões específica. 

9: Anexo 1 – Metodologia e definições de previsão
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 As projecções de dispositivos de 
telecomunicações foram também baseadas no 

número de unidades, no seu consumo e na 
geração de emissões específica.
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 As estimativas para redes de 
telecomunicações foram elaboradas de acordo 
com as entrevistas com os principais operadores 
de redes de telecomunicações nacionais.

 As projecções de datacenters foram 
baseadas no número de unidades, no seu 
consumo e na geração de emissões específica.
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Energia Pressupostos Fontes

Geração Geração de emissões conduzida pelo •	
aumento do consumo de electricidade e 
pelo mix de geração esperado

Consumo de energia baseado no –	
consumo da UE esperado e nos 
planos de eficiência energética 
governamentais
Mix de geração baseado nos planos –	
governamentais para mix de geração 
de electricidade

DGEG•	
REN•	
MEI•	
EU Primes Model•	
INESC•	

Autoconsumo Autoconsumo baseado na manutenção dos •	
actuais níveis de consumo (electricidade e 
refinação) 

Autoconsumo como uma percentagem –	
do equilíbrio energético actual 
mantido

DGEG•	
REN•	
EU Primes Model•	

Perdas de rede Perdas de rede baseadas no nível do •	
último ano com ganho percentual devido 
à penetração de microgeração e geração 
distribuída
10% de penetração da microgeração •	
(resultando em ~1% de redução nas perdas 
de rede eléctrica)

DGEG•	
REN•	
INESC•	

Indústria Pressupostos Fontes

Crescimento de 
vendas

Vendas baseadas nas previsões do •	
PIB e ajustes específicos dentro das 
especificidades do sector

Evolução fraca do PIB a curto prazo –	
(decrescente até 0,7% em 2009), mas 
seguidamente aumentado até atingir 
~2% a partir de 2012

Economist Intelligence Unit•	
Instituto Nacional de Estatística•	
Entrevistas a especialistas•	

Emissões 
específicas

Reduções até 2020 assumidas como •	
resultado da aplicação das tecnologias 
de melhores práticas já disponíveis no 
mercado

28% para cimentos, 15% para pasta –	
de papel, 9% para metais e 13% para 
outros

Tracking Industrial Energy •	
Efficiency and CO

2
 Emissions – 

Agência de Energia Internacional
Agência Portuguesa do •	
Ambiente

10: Anexo 2 – Pressupostos e 
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Transportes Pressupostos Fontes

Caminhos-de-
ferro

Evolução de passageiros projectada •	
de acordo com os estudos RAVE e 
benchmarks internacionais

O crescimento foi estimado tendo por –	
base os casos da SNCF francesa e da 
AVE espanhola 

As reduções de emissões específicas •	
de caminhos-de-ferro foram limitadas 
assumindo que todas as frotas serão 
eléctricas e a renovação dos remanescentes 
35% de stock de gasóleo.

Considerando as emissões médias de –	
50g/pass/km para o comboio eléctrico 
e 115g/pass/km para o comboio a 
gasóleo, optimização potencial de 31% 
nas emissões para os próximos anos

Modelo Integrado de procura •	
de Passageiros – Steer Davies 
Gleave, RAVE 
Benchmarking – Steer Davies •	
Gleave
Anuário dos Transportes 2008 – •	
Instituto Nacional de Estatística
Agência Portuguesa do •	
Ambiente

Automóveis As emissões para o sector de automóveis •	
foram baseadas nos objectivos da UE 
para 2012 disponíveis para a indústria 
automóvel 

A média de emissões específicas de –	
frota em 2020 foi assumida como 
sendo similar aos objectivos da UE 
para novos automóveis em 2012
120g/km para carros particulares, –	
175g/km para comerciais ligeiros, 
600g/km para pesados e 100g/km 
para motos

Crescimento da frota automóvel foi •	
extrapolado de acordo com análises 
de crescimento históricas e tendências 
recentes 
Distâncias de viagem médias assumidas •	
como constantes ao longo dos anos num 
cenário de manutenção das tendências 
actuais

10.220km para carros particulares, –	
16.715km para comerciais ligeiros, 
45.545km para pesados e 10.000km 
para motos

ACAP – Associação Automóvel •	
de Portugal
ANECRA – Associação Nacional •	
das Empresas do Comércio e da 
Reparação Automóvel
Comissão Europeia•	
Agência Portuguesa do •	
Ambiente
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Aviação Os movimentos de aviação foram baseados •	
nas projecções incluindo o novo aeroporto

Assume as previsões de movimento –	
que já existem para anos futuros 
(um movimento inclui aterragem ou 
descolagem)

Emissões específicas extrapoladas de •	
análises históricas

Estimativas de Procura – Parsons •	
FCG, NAER
ANA Aeroportos de Portugal•	
Agência Portuguesa do •	
Ambiente

Marítimo Movimentos (uma entrada em porto) •	
e emissões específicas extrapoladas de 
análises históricas

IPTM – Instituto Portuário e dos •	
Transportes Marítimos
Agência Portuguesa do •	
Ambiente

Residencial Pressupostos Fontes

Consumo 
eléctrico

Ligeiro decréscimo de consumo no sector •	
residencial e de serviços devido a menores 
emissões eléctricas

Aumento no consumo de –	
electricidade per capita
Emissões não eléctricas mantidas uma –	
vez que a eficiência crescente anula a 
penetração crescente
Aumento de eficiência eléctrica –	
de ~10% baseado em programas 
governamentais

DGEG•	
MEI•	
PPPEC•	
INE•	
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TIC Pressupostos Fontes

Computadores 
pessoais

Aumento das emissões devido à •	
penetração crescente de PCs 

Aumento no número de –	
computadores pessoais para 
utilização privada e comercial
Grande penetração e ligeiro efeito de –	
substituição entre os computadores 
de secretária e os computadores 
portáteis
Nenhuma evolução em consumo –	
unitário já que PCs mais potentes 
requerem mais energia
O crescimento da penetração –	
decresce à medida que a penetração 
atinge aquela das nações mais 
tecnológicas

IDC•	
INE•	
Base de Dados de Indicadores •	
de Desenvolvimento Mundial
Relatório de Energia ASE 2007•	

Dispositivos de 
telecomunicações

O crescimento das emissões de •	
dispositivos de telecomunicações 
estabiliza já que a eficiência crescente 
anula a penetração crescente de 
dispositivos

Aumento elevado no número de –	
dispositivos móveis nos primeiros 
anos, mas abrandando à medida que 
é atingido o limite de saturação
Grandes investimentos em redes –	
de banda larga com grandes 
aumentos do número de clientes com 
dispositivos CPE
Ligeiro decréscimo na eficiência –	
unitária do equipamento baseado em 
fabricantes de equipamento

IDC•	
ANACOM•	
Merrill Lynch Global Wireless •	
Matrix
Nokia•	
Ericsson•	
Associados APDC•	

Redes de 
telecomunicações

Aumento de eficiência das redes de •	
telecomunicações devido a decréscimo de 
emissões por kWh

Consumo médio de electricidade –	
mantido devido ao ganho de 
eficiências eléctricas equilibrando as 
capacidades de redes crescente

Associados APDC•	
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Datacenters Emissões crescentes devido a um •	
crescimento constante do número de 
datacenters

Aumento no número de servidores –	
seguindo as tendências internacionais
Nenhuma poupança de consumo de –	
energia considerada já que centros de 
dados com maior potência necessitam 
de mais energia para funcionar e 
arrefecer

IDC•	
US EPA•	

Pressupostos 
económicos

Preço de CO•	
2
 em 2020 = 35 €/ tonCO

2
e

Preço de electricidade = 6,0 cent•	 €/kWh
Combustível:•	

Gasolina = 0,48–	 €/litro
Gasóleo = 0,39–	 €/litro

Análise BCG•	
DGEG•	
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 Esta secção pormenoriza os 
pressupostos por detrás das projecções 
de crescimento para cada um dos sectores 
considerados:

• Electricidade, dividida em geração 
de energia, energia (sector do 
autoconsumo de energia) e perdas 
de energia;

11: Anexo 3 – Pegada de 
carbono portuguesa sector a 
sector 
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• Sector da Indústria/construção;

• Sector dos Transportes;

• Sector Residencial e de serviços 
(excluindo TIC);

• Sector	das	TIC.
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24  Os últimos cenários definidos nas 
publicações de “MEI – A policy with 
ambition”

25  PNAEE, Portugal Eficiência 2015 
- Plano Nacional de Acção para a 
Eficiência Energética; PNAC, Plano Na-
cional de Alterações Climáticas; PPEC, 
Plano de Promoção de Eficiência ao 
Consumo
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11.1: Energia

11.1.1: Geração

 Conforme referido na secção 4, de 
uma perspectiva de produção de emissões, 
a geração de electricidade é responsável por 
19,3MtonCO

2
e das emissões em Portugal. Estas 

emissões são influenciadas por dois factores 
– consumo de energia real por sector (por ex. 
TIC, residencial/serviços, etc.) e pelo mix de 
produção eléctrica nacional de fontes de energia 
emissoras e não emissoras (por ex. carvão, gás 
e combustível vs. hídrica, eólica e outras fontes 
não emissoras).
 Para dividir claramente a análise 
entre estes dois efeitos (o efeito produção e os 
efeitos de consumo), a geração de electricidade 
foi analisada separadamente do consumo de 
energia. Apesar do consumo de electricidade 
ter sido alocado a cada sector utilizador 
final e as emissões terem sido analisadas 
do ponto de vista do consumo, uma análise 
clara do sector de produção de electricidade 
é chave para compreender quais os cenários/
iniciativas que são devidos a mudança no 
mix de geração (mantendo-os no sector de 
geração de electricidade) e quais os cenários/
iniciativas que são devidos a uma eficiência 
eléctrica acrescida ou a mudanças no consumo 
de electricidade (relativas a cada sector de 
consumo).
 Sendo assim, a geração de electricidade 
foi analisada paralelamente com outros 
sectores, influenciando as suas emissões através 
de alterações nas emissões unitárias por kWh 
consumido.

 Para projectar um cenário de 2020 
BAU (e para determinar o potencial para 
redução de emissões), vários pressupostos 
foram utilizados para a geração de electricidade 
em Portugal:

•	 As emissões relacionam-se apenas com 
a produção de electricidade dentro das 
fronteiras portuguesas. Sendo assim, 
as emissões relativas a electricidade 
produzida fora das fronteiras nacionais foi 

considerada como não emitente (devido 
às emissões serem produzidas fora das 
fronteiras nacionais), e a electricidade 
total produzida iguala a produção nacional 
mais as importações líquidas (importações 
líquidas igual a importações menos 
exportações);

•	 As alterações devidas a um aumento 
ou diminuição na precipitação e na 
disponibilidade de geração hídrica não 
foram modeladas, e foi considerado 
um valor médio para produção hídrica 
relativamente à capacidade instalada;

•	 O sector do autoconsumo de energia e as 
perdas de rede foram considerados como 
um sector emissor independente, incluído 
na análise como os sectores consumidores 
remanescentes. Isto manteve independente 
a influência específica de cada driver, 
relacionando as emissões específicas 
do sector da energia com as tendências 
específicas do sector.

 Contribuições de diversas fontes 
foram utilizadas para determinar um cenário 
para 2020 relativo à geração de electricidade, 
incluindo;

•	 Cenários governamentais24 para geração 
existente e nova, bem como para o mix de 
geração de electricidade previsto;

•	 Previsões do EU Primes Model 
relativamente a intensidade de 
electricidade (consumo per capita);

•	 Programas governamentais existentes25 
para eficiência eléctrica e impacto nos 
modelos de intensidade eléctrica da UE;

•	 Projecções conservadoras da penetração 
acrescida de microgeração/geração 
distribuída (até 10% da capacidade 
instalada) em localizações de consumidor, 
resultando num decréscimo da procura de 
electricidade por parte dos consumidores.
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 Estes dados permitiram cenários a 
serem modelados tendo em conta não só a 
procura de electricidade esperada, mas também 
o mix de geração expectável.

 As projecções de procura de 
electricidade baseadas em diversas fontes (EU, 
planos governamentais, intervenientes no 
sector da electricidade) resultaram numa taxa 
de crescimento anual no cenário BAU de 2,0% 
na procura de electricidade. Este resultado é 
mais agressivo do que os objectivos da UE, 
que apontam para um aumento do consumo 
de electricidade de 3,1% entre 2010 e 2020 
(assumindo 2,4% no mesmo período). Isto 
deve-se aos programas do Governo português 
e às medidas que têm impacto no consumo de 
electricidade.
 
 As emissões específicas do segmento 
da geração de energia têm em conta as 
últimas políticas e iniciativas implementadas 
pela Administração portuguesa. As últimas 
publicações do Ministério da Economia e 
Inovação realçam o plano para manter Portugal 

no topo dos países europeus em termos de 
penetração das energias renováveis. Os últimos 
cenários definidos pela Administração possuem 
quatro pressupostos subjacentes principais:

•	 Eliminação gradual de geração a fuel, 
levando à sua eliminação total em 2010.

•	 Aumento de geração de electricidade 
renovável e não emissora (através do 
crescimento da hídrica e da eólica) para 
atingir 45% de electricidade renovável em 
2015 e 48% em 2020.

•	 Manutenção do declínio gradual do 
montante de geração de carvão no mix 
global, conforme observado nos últimos 5 
anos (redução de 30% da geração eléctrica 
nacional com base em carvão em 2002 para 
27% em 2007 e declínio gradual para 22% 
em 2020, à medida que novas unidades de 
gás natural são activadas).

•	 Manutenção da procura coberta pela 
geração com base em gás natural.

11: Anexo 3 – Pegada de carbono portuguesa sector a sector
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 Para além disso, os avanços 
tecnológicos são esperados ter impacto nas 
emissões unitárias, independentemente 
do combustível utilizado para produzir 
electricidade. Assim sendo, foram incluídos 
nesta projecção os ganhos de eficiência 
tecnológica relativos a fontes de emissão.

 O cenário resultante prevê um 
aumento na geração não emissora de 40% para 
48% (2007-2020), ou um aumento na geração 
renovável ascendendo a 12TWh adicionais de 
2007 para 2020. Este cenário também inclui os 
seguintes pressupostos:

•	 Conversão, em 2014, de +800 MW de 
carvão convencional para carvão limpo;

•	 +4.063 MW de gás natural até 2012;

•	 Desactivação de fábricas de combustível 
depois de 2010; 

•	 Capacidade acrescida de utilização de 
FER (aumento de disponibilidade de 
aproximadamente +33%).

 Para as emissões do sector de geração 
de electricidade, o cenário prevê uma redução 
a uma TCMA de 3,3% nas emissões unitárias 
(CO

2
e emitido por kWh gerado), de um 

ponto de partida de 0,35 tonCO
2
e/kWh para 

0,22 tonCO
2
e/kWh em 2020. Isto traduz-se 

numa redução das emissões de geração de 
electricidade totais a uma TCMA de 1,3%. 
 Esta redução é particularmente 
relevante porque afecta as emissões em todos 
os sectores de consumo de electricidade, e é um 
factor importante para cada sector no cenário 
de 2020 BAU.

 As emissões do sector da energia 
deverão ser de 16,0MtonCO

2
e em 2020, 

apresentando um decréscimo de 17% durante o 
período de 2006–2020.
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11.1.2: Autoconsumo

 O autoconsumo relaciona-se quer 
com o consumo das centrais eléctricas/hídricas 
quer com as actividades de refinação. Sendo 
assim, as projecções do SMART Portugal 2020 
assumiram uma quota estável continuada de 

produção bruta de energia para o consumo de 
centrais/bombagem e utilizaram a tendência 
histórica para actividades de refinação.
 Esta estimativa resulta num pequeno 
aumento nas emissões relativas ao sector de 
autoconsumo de energia (0,4% de TCMA de 
crescimento), igual a 3,9MtonCO

2
e em 2020.
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11.1.3: Perdas de rede26

 O último subsector de geração 
de electricidade é o das emissões devido 
a transporte de electricidade e perdas de 
distribuição. Em 2007, cerca de 7,7% da 
produção eléctrica não chegou ao consumidor 
final. 

 Num cenário BAU, as perdas de 
rede diminuirão significativamente devido 
à penetração da microgeração/geração 

distribuída, que, num cenário conservador, pode 
representar até 10% da geração total em 2020. 
A redução de perdas de rede será originada 
principalmente por menos transformações alta 
tensão/baixa tensão e por menores distâncias 
dos geradores aos consumidores.

 Esta penetração de 10% da 
microgeração/geração distribuída resulta numa 
redução de perdas de rede de 7,7% para 6,7% e 
num factor de emissão unitário mais baixo, com 
um decréscimo de 2,5% de TCMA nas emissões 
associadas a perdas na rede eléctrica.

 

26  Para este relatório, as perdas de 
rede são medidas como percentagem 
da geração bruta total + importa-
ções de rede (portanto, incluindo o 
autoconsumo e o consumo de MAT). 
As perdas de rede são geralmen-
te reportadas a partir do ponto de 
referência de saída, sendo, portanto, 
medidas como percentagem de consu-
mo, excluindo o consumo de MAT e o 
autoconsumo (resultando em valores 
mais elevados: 2004 = 8,61%; 2005 = 
8,09%; 2006 = 7,19%)
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 As emissões provenientes dos 
processos industriais e da construção serão 
conduzidas pelo aumento da produção (medido 
como vendas) e ainda pela redução nas 
emissões específicas que o sector deverá atingir.
 O crescimento na produção foi 
modelado como função do crescimento do PIB, 
onde foram utilizadas as previsões da Economist 
Intelligence Unit. Foram considerados 
diversos factores quando se traduziu o PIB 
para a produção industrial para cada sector 
industrial. O aumento da eficiência, num 
cenário de manutenção das tendências actuais, 

resulta do alinhamento com as melhores 
práticas já disponíveis no mercado. Para tal, 
o SMART Portugal 2020 utilizou relatórios 
internacionais com benchmarks de melhores 
práticas que revelaram poupanças potenciais 
para cada sector. Este aumento de eficiência de 
emissões advém principalmente de melhorias 
na eficiência energética e de matéria-prima, 
uma vez que não foram considerados grandes 
avanços que possam reduzir as emissões 
do processo (por ex. clínquer) neste ou em 
qualquer outro cenário.
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11.2: Indústria
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 Isto resulta num ligeiro decréscimo 
das emissões do sector da indústria, a uma 

TCMA de -0,3% até 2020 e emissões totais de 
22,8MtonCO

2
e em 2020.
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 Para as projecções neste sector, foram 
considerados separadamente a aviação, o 
transporte rodoviário, os caminhos-de-ferro 
e os transportes marítimos. Esta separação 
permitiu uma previsão mais específica para 
cada subsector, tendo em consideração a sua 

dinâmica própria.
 

 As emissões dos transportes estão 
previstas decrescer de 20,1MtonCO

2
e em 2006 

para 18,3MtonCO
2
e em 2020.

11: Anexo 3 – Pegada de carbono portuguesa sector a sector
pág. 078

11.3.1: Transporte 
Rodoviário 

 As emissões de transportes terrestres 
contabilizam a larga maioria das emissões totais 
de transporte (95% em 2006). As projecções 
foram pormenorizadas por tipo de veículo 
(veículos de passageiros, veículos comerciais 
ligeiros, veículos pesados e motociclos) e para 
cada um destes foi considerado um cenário 
específico. 

 A evolução das emissões associadas 
com cada tipo de veículo foi baseada em três 
elementos chave: 

•	 Uma previsão da evolução da frota em 
termos de número de veículos,

•	 O número médio de km percorridos por 
veículo por ano,

•	 As emissões médias por km por veículo. 

 As tendências observadas para todos 

11.3: Transportes
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os tipos de veículos são muito similares. O 
aumento nas frotas de automóveis será anulado 
por uma diminuição das emissões, sem dúvida 
uma preocupação principal da Comissão 
Europeia.

 
 Conforme as figuras ilustram, 
as projecções de emissões assumem uma 

continuidade na tendência de crescimento 
para o parque automóvel, mas também uma 
redução de emissões por km, em linha com os 
objectivos definidos pela Comissão Europeia 
para a indústria automóvel. Em 2020, a média 
do parque automóvel estará a emitir alinhado 
com os objectivos definidos para veículos novos 
em 2012.

27  Parsons FCG, previsões NAER
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11.3.2: Aviação, 
caminhos-de-ferro e 
transporte marítimo

 O sector da aviação enfrentará 
mudanças significativas no período 2006-2020. 
É esperado que o novo aeroporto internacional 
de Lisboa em Alcochete se torne numa 
plataforma para ligações entre a Europa e a 

América Latina e África. Tendo em conta esta 
questão, as projecções de emissões incluem 
uma estimativa de movimentos27 tendo em 
consideração as novas infra-estruturas.

 No entanto, as emissões específicas por 
movimento foram analisadas historicamente e 
o declínio histórico das emissões foi projectado 
para o futuro, provocado principalmente por 
progressos tecnológicos e ganhos de eficiência 
nos motores.
 Alterações similares são esperadas 
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no sector dos caminhos-de-ferro. Os projectos 
de alta velocidade para ligar Lisboa a Madrid 
e Lisboa ao Porto são esperados para 2013 e 
2015, respectivamente, e terão impacto na 
procura de transporte por caminho-de-ferro em 
Portugal. 
 As projecções tiveram em consideração 
as previsões da RAVE para uma nova procura 
no sector (passageiro-km). Para além destes 
estudos, foram analisados benchmarks 

adicionais para compreender e modelar a 
fase de arranque e respectivos passageiros 
transportados. 
 Outro elemento crucial para estas 
projecções foi estimar de forma credível o 
potencial para redução de emissões específicas 
num cenário BAU. As emissões de caminhos-
de-ferro têm vindo a decrescer historicamente, 
devido à migração de locomotivas a gasóleo 
para eléctricas. Por esta razão, a redução 
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28  IPTM – Instituto Portuário e dos 
Transportes Marítimos
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potencial foi limitada, assumindo que a 
penetração de equipamentos eléctricos sobe de 
65% (2006) para 100% (2020). 
 O sector marítimo enfrentará 
previsivelmente menos mudanças. O sector 
tem sido muito estável e não são espectáveis 
grandes influências que afectem o sector 
materialmente no período sob análise.
 Assim sendo, as projecções tiveram 
em consideração um ligeiro aumento ao longo 

dos anos, de acordo com a análise histórica28 
e incluindo todos os portos portugueses. A 
mesma perspectiva histórica foi utilizada para 
prever emissões unitárias; seguindo outras 
tendências modais, estas são expectáveis 
diminuir apesar de a uma taxa mais lenta do 
que noutros meios de transporte (mais uma 
vez, as reduções serão conduzidas por motores 
e equipamentos eficientes a bordo).
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29  Para a definição de ICT, consulte a 
secção 4.1

11: Anexo 3 – Pegada de carbono portuguesa sector a sector

pág. 083

11.4: Residencial/serviços 

(excluindo TIC)
 O sector residencial/serviços é o 
que inclui a maior parcela de conteúdo global 
de TIC. No entanto, como um dos objectivos 
principais deste estudo era pormenorizar o 
impacto da própria indústria de TIC, as TIC 
foram detalhadas separadamente e excluídas 
do sector residencial/serviços. Sendo assim, 
quaisquer considerações desta secção não se 
relacionarão com as tecnologias TIC29.
 O factor chave da evolução 
das emissões é o consumo de energia. 
Efectivamente, duas forças principais são 
responsáveis por modelar a paisagem energética 
do futuro do sector residencial/serviços: 
uma tendência para consumos mais elevados 
anulada pelo decréscimo de emissões directas 
(quer de electricidade quer de outras formas de 
energia). 

 Em termos de electricidade, o aumento 
do consumo per capita advirá do aumento 
continuado na penetração de equipamentos 
tais como televisões de elevada potência, 
equipamentos HVAC, consolas, equipamentos 
de cozinha, etc. 

 Em termos de energia sob outras 
formas (por ex. gás natural) a mesma tendência 
será observada – mais equipamentos em casas, 
apesar das melhorias tecnológicas destes 
equipamentos permitirem que o consumo 
estabilize. Nesta área, os programas do Governo 
já em aplicação prevêem a redução de consumo 
em escritórios em torno de 10% em 2015, 
sobretudo devido ao uso de melhores materiais 
de construção e eficiências energéticas não 
relacionadas com TIC.
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 As melhorias nas emissões estão 
relacionadas com as eficiências na geração, 
conforme descrito anteriormente na geração 
eléctrica, secção 11.1.1. 

 As emissões do sector Residencial/
serviços são expectáveis decrescer ligeiramente 
de 15,0MtonCO

2
e em 2006 para 14,3MtonCO

2
e 

em 2020. 
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11.5: TIC
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11.5.1: Computadores 
pessoais

 A taxa de penetração dos 
computadores pessoais (PCs) em Portugal 
em 2006 foi de 0,19 PCs por utilizador, 
substancialmente mais baixa do que noutros 
países da UE. Portugal move-se lentamente em 
linha com outros países, à medida que as taxas 
de penetração aumentam através da geração 
mais nova que está mais habituada a viver com 
as TI. Um claro exemplo disto é o sucesso das 
iniciativas governamentais neste campo através 
de computadores subsidiados para crianças em 
idade escolar. Isto deverá resultar num forte 
aumento para 0,63 PCs por utilizador em 2020, 
alinhando-se com as melhores práticas actuais 
(por ex. 0,68 na Holanda em 2006). Este forte 
crescimento representa uma TCMA de 8% no 

número de PCs nesse período.
 Este aumento previsto será sobretudo 
devido ao aumento de computadores 
portáteis (mais uma vez, o alvo dos 
subsídios governamentais). Uma vez que os 
computadores portáteis possuem eficiências 
energéticas substancialmente mais elevadas 
do que os computadores de secretária, e é 
expectável que o progresso substancial actual 
na eficiência energética global dos PCs e 
periféricos continue, o consumo de electricidade 
crescerá a uma taxa mais baixa (TCMA de 5%) 
durante o período 2006-2020.

 Isto leva a um aumento global de 
emissões de PCs de 1,4% ano (TCMA 2007-
2020), ainda que o crescimento seja atenuado 
pelo impacto adicional da redução expectável 
nas emissões unitárias por unidade de 
electricidade (consultar a secção 11.1.1 sobre 
geração de energia).
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 11.5.2: Dispositivos de 
telecomunicações

As emissões esperadas de dispositivos 
de telecomunicações são influenciadas por dois 
factores diferentes: apesar de ser esperado um 
aumento constante nas taxas de penetração, 
este acontecerá a um ritmo mais baixo do que 
aquele dos últimos anos. Um decréscimo no 
consumo unitário do dispositivo também é 
esperado, principalmente devido a uma redução 
no consumo de equipamentos em standby.

 Portugal possui uma das mais elevadas 
taxas de penetração de telemóveis per capita na 
Europa: a taxa de penetração chegou a 134% 
em 2007. Como consequência, o aumento do 
número de telemóveis será mais lento (1% 
TCMA no período 2006-2020) do que em anos 
anteriores, mesmo considerando a penetração 
esperada de comunicações dispositivo-a-
dispositivo.

 No entanto, o equipamento terminal 
(CPEs) sofrerá um aumento significativo 
durante este período. Este crescimento será 
provocado por dois factores diferentes: a 
crescente penetração de dispositivos de TV 
nas nossas casas e de dispositivos relativos 
a equipamentos de banda larga. O primeiro 
caso relaciona-se com as múltiplas aplicações 
disponíveis hoje para as nossas televisões 
(por ex. caixas descodificadoras); o segundo 
caso está ligado à tendência de conectividade 
crescente, que leva ao aumento do número de 
routers. 

 
 Todos os dispositivos de 
telecomunicações considerados foram 
identificados como sendo muito ineficientes em 
termos de consumo em standby. As entrevistas 
com especialistas e empresas mostraram que as 
empresas começam a focar-se neste consumo, 
e sendo assim, uma ligeira redução no consumo 
de potência por dispositivo foi assumida.
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O resultado é uma estabilização (-0,2% 
TCMA no período 2007-2020) de emissões de 

dispositivos de telecomunicações para cerca de 
0,24MtonCO

2
e em 2020.
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11.5.3: Redes de 
telecomunicações

A análise da evolução provável de 
consumo de redes de telecomunicações e das 
suas emissões foi baseada principalmente em 
entrevistas com membros associados da APDC. 
Foram entrevistados os maiores operadores 
de redes móveis em Portugal e as suas visões 
foram utilizadas nas estimativas globais.
 Nos anos que se aproximam, as 

redes mudarão radicalmente. De facto, os 
intervenientes principais já estão a trabalhar 
para baixar os consumos de redes, trocando de 
tecnologia de cobre para a de fibra óptica. A 
transição para o equipamento óptico permitirá 
poupanças de custos significativas, através 
de poupanças de energia, com o consequente 
impacto nas reduções de emissões de CO

2
, e 

também com as despesas de manutenção. Esta 
tendência é chave para as reduções de emissão 
projectadas, decrescendo a uma TCMA de 3,5% 
de 2007 a 2020.
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11.5.4: Datacenters

 Os datacenters são o subsector das 
TIC com maior crescimento de emissões. As 
tendências internacionais são de aumento 
de potência computacional, com um impacto 
não só no consumo directo dos servidores, 
mas também em serviços auxiliares (por ex. 
arrefecimento).

 Esta tendência relativamente a um 
aumento de capacidades de processamento 
também pode ser observada em Portugal. Como 
resultado, podemos prever um forte aumento 

no número de servidores, mas também no 
consumo directo por servidor (conduzido pela 
maior capacidade). Sendo assim, o consumo 
eléctrico acrescido será o factor chave para o 
alto impacto negativo previsto nas emissões. 
Esta tendência expectável está alinhada com 
as expectativas internacionais de crescimento 
do número de datacenters, bem como com o 
crescimento de consumo unitário dos mesmos.
  A TCMA expectável de 5,2% no 
número de servidores de 2007 a 2020 
(representando um crescimento de 93% no 
número de servidores) é acompanhada por 
um ligeiro acréscimo no consumo unitário por 
servidor, resultando numa TCMA de 5,8% no 
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consumo total de datacenters até 2020. Isto 
representa uma duplicação do consumo de 
electricidade de datacenters em Portugal em 
2020.

 Mesmo se a redução de emissões 
unitárias na geração de electricidade já 
mencionada (consulte a secção 11.1.1 sobre 
geração de electricidade acima) for incluída, 
as emissões de datacenters aumentarão a uma 
TCMA de 2,1% de 2007 a 2020, representando 
0,21MtonCO

2
e em 2020.
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12.1.1: Geração

Actualmente, as redes eléctricas 
de transporte e distribuição são elementos 
maioritariamente passivos, transportando a 
energia produzida baseando-se em estimativas 
de consumo. Estas estimativas são feitas sem 
recurso a informação em tempo real sobre o 

consumo ou a carga da rede e sem a capacidade 
de comunicar e agir sobre o consumo do 
utilizador final. A utilização de TICs para 
comunicar o consumo de energia em tempo 
real e para agir, também em tempo real, sobre 
os diferentes elementos da rede e pontos de 
consumo, permitiria uma melhoria substancial 
na eficiência global do sistema. 
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 A combinação da capacidade de prever 
as necessidades de energia de forma mais fiável 
num qualquer dado momento com a gestão 
activa do lado da procura, reduzindo a procura 
total e modelando curvas de carga, através da 
afinação de picos, permite uma penetração 
maior e mais eficiente, em termos de custos, 
de tecnologias renováveis/não emissoras no 
mix de produção de electricidade global. Esta 
penetração continuará a ser limitada pela 
baixa capacidade de previsão da maior parte 
das fontes renováveis (é difícil determinar 
quando o vento soprará, sendo as alternativas 
existentes, por ex. geração térmica, mais 
emissora); no entanto, uma medição mais 
fiável das necessidades reais em conjunto com 
capacidades DSM e a utilização potencial de 
elementos de armazenamento tais como as 
baterias (por ex. em automóveis eléctricos) 
permitiria um aumento da instalação de 
potência renovável e uma maior utilização da 
base existente, equilibrando o incentivo dado 
nos últimos anos pelas autoridades portuguesas 
para uma maior capacidade em energias 
renováveis.

 Como consequência da aplicação 
destas capacidades potenciadas pelas TIC, as 
emissões directas baixariam de 0,220 tonCO

2
e/

MWh, num cenário BAU, para 0,204 tonCO
2
e/

MWh num cenário SMART 2020 (um aumento 
de cerca de 48% para 58% de geração renovável 
no mix nacional). 
 
 As reduções do consumo de energia 
traduzem-se numa redução de emissões de 16,0 
para 12,3MtonCO

2
e. Este valor é devido a dois 

efeitos:

•	 O primeiro é a redução devida a energia 
não consumida. Isto tem um efeito directo 
de redução de 12,3 TWh de electricidade 
consumida, poupando aproximadamente 
2,5MtonCO

2
e (atribuídos às poupanças 

de cada sector). Estas poupanças de CO2e 
são devidas a iniciativas de eficiência 
energética e não são consideradas devidas 
ao crescimento de geração renovável, 
mas decrescem a necessidade de geração 
emissora.
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•	 O segundo é uma poupança devido ao 
aumento de geração de fonte renovável 
no mix nacional (de 48% para 58%), que 
apresenta um efeito de melhoria em todo 
o consumo remanescente, reduzindo 
os custos de emissão de CO2e por 
electricidade consumida. Este efeito resulta 
numa poupança de 1,2MtonCO

2
e.

 Apenas o segundo efeito foi 
considerado para o sector de geração eléctrica 
(potencial final de redução de 1,2MtonCO

2
e), 

enquanto as restantes poupanças são alocadas 
aos sectores responsáveis pela redução no 
consumo. O resultado é a redução das emissões 
unitárias, para todos os sectores consumidores. 
A redução de 1,2MtonCO

2
e tem um valor 

económico de 42M de euros (apenas devido 
a custos com CO

2
e evitados, uma vez que 

nenhuma electricidade é poupada).

 Para isolar os efeitos, o conjunto destas 
poupanças foi contabilizado nas iniciativas 
de Gestão Energética. Outras iniciativas 
que afectam o consumo nos sectores de 
utilizadores finais são contabilizadas utilizando 
o reduzido factor de emissões de modo a evitar 
sobreposições.

12.1.2: Transformação 
de energia e perdas 
energéticas

Um aumento crescente de controlo 
sobre a rede, principalmente conduzido por 
uma capacidade de previsão mais fiável, 
poderia permitir a utilização adicional de 
microgeração na rede eléctrica. Isto necessitaria 
de um envolvimento de TIC mais forte, já que 
a monitorização do estado da rede eléctrica 
está dependente de dispositivos de medição 
distribuídos, que sejam capazes de comunicar 
dados e de receber instruções, bem como 
de software avançado e ferramentas de 
processamento. A estabilização da rede eléctrica 
poderia permitir uma penetração adicional de 
10% de microgeração em 2020. Esta penetração 
crescente de microgeração, muita da qual 
será renovável (um efeito já contabilizado na 
geração), permite uma redução adicional de 
emissões, necessitando de um número menor 
de transformações alta tensão - baixa tensão e 
de uma distância menor entre a produção e o 
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consumo. Isto tem impacto em perdas de rede, 
estimado em 0,08MtonCO

2
e e 380GWh com um 

valor financeiro associado de 26M de euros.

 No entanto, o maior potencial de 
redução vem da implementação completa 
de capacidades DSM. De facto, a gestão de 
consumos do cliente individual permitiria a 
aplicação de interruptibilidade selectiva ou 
limitação de potência, remodelando os períodos 
de consumo de acordo com o montante de 
geração disponível. Adicionalmente, a DSM 
também é importante na compensação da 
geração eólica/solar intermitente, evitando 
assim capacidade de reserva mais cara (por ex. 
térmica terciária).
 

A DSM necessitaria de uma abordagem 
integrada com o envolvimento de TIC. Do 
controlo de dispositivos em casas ou escritórios 
à monitorização de consumo e à transmissão 
de sinais de preços em tempo real, toda a 
integração de informação e de análise assenta 
em TICs. 
 

A implementação da DSM permitiria a 
afinação de picos na curva (carga) do consumo 
eléctrico actual, seja através da activação 
de contratos de interruptibilidade seja do 
fornecimento de sinais de preços adequados. 
Dados os resultados obtidos em testes-piloto 
nos Estados Unidos (Washington, Austin, 
Califórnia), a DSM poderia permitir uma 
redução de 10 a 15% do pico da procura, o 
que, numa típica curva de carga portuguesa, 

representaria 2 a 5% da energia total e das 
emissões. Para além disso, por causa da 
natureza quadrática das perdas de rede, a 
afinação de 10 a 15% da energia de pico poderia 
representar 4 a 10% das perdas de rede totais. 
O impacto global da implementação de DSM 
poderia atingir 0,26MtonCO

2
e com poupanças 

de 1,289GWh, e o valor financeiro associado 
poderia ir de 266M de euros a 428M de euros. 
 
 As TIC poderiam fornecer dispositivos 
e software para monitorizar o consumo em 
tempo real e fornecer sinais de preços em tempo 
real, de modo a que os consumidores possam 
avaliar e repensar o seu comportamento. As TIC 
poderiam apoiar características de sinalização 
de preços e visibilidade de consumo acrescida. 
O consumidor mudaria para a utilização de 
equipamentos mais eficientes e limitaria, assim, 
o consumo ao que é realmente necessário, 
quando é realmente necessário. 

 Neste campo, a utilização do 
equipamento de monitorização e de 
comunicação possibilitado pelas TIC seria 
essencial para transmitir o perfil de consumo 
aos utilizadores, incluindo dados como preços 
dinâmicos, opções de melhoria e programas 
de manutenção. As pesquisas do Carbon Trust 
no Reino Unido estimam que esta visibilidade 
acrescida pode reduzir o consumo em cerca 
de 0,5% por ano, resultando numa redução 
potencial de 6% do consumo em 2020, face aos 
cenários BAU.
 O potencial total para a visibilidade 
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de consumo e aplicação de preços dinâmicos 
fornece uma redução de emissões evitadas. 
Isto representa até 152M de euros por ano em 
poupanças de CO

2
e e de electricidade.

 
 Outro aspecto chave a ter em 
consideração é a utilização acrescida da 
capacidade da rede instalada existente. As 
pesquisas acima mencionadas nos EUA têm 
mostrado atrasos de investimento em infra-
estruturas locais de 3 a 5 anos, o que significa 
níveis mais baixos de Capex necessários para 
a expansão e manutenção da rede eléctrica, 
mantendo a mesma qualidade de serviço. 

 

Projectos-piloto que implementam sistemas 
de gestão de energia utilizando as TIC estão 
a decorrer em todo o mundo, à medida que 
o sector introduz estas inovações nas redes 
eléctricas. Os exemplos incluem um piloto na 
Califórnia e em diversos países europeus, que 
confirmam a maturidade da tecnologia e a sua 
prontidão para implementação.

 Considerando as 3 iniciativas 
pormenorizadas, será possível uma redução 
de até 1,1MtonCO

2
e, com um decréscimo de 

consumo de 3,7 TWh e com um valor económico 
de 266M de euros.
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 A identificação das iniciativas de 
redução SMART envolveu análise e discussão 
com especialistas da indústria. Este é um 
sector já dentro do âmbito da Directiva DCE e, 
sendo assim, já possui grandes incentivos para 
reduzir as emissões de CO

2
. Não é, portanto, 

surpreendente que não exista um enorme 
potencial para optimização possibilitada pelas 
TIC, algo que foi confirmado pelas diversas 
fontes utilizadas para estimar a redução 
potencial. 
 O PNAEE – Plano Nacional de Acção 
para a Eficiência Energética, no seu grupo 
da indústria, identificou diversos factores de 
optimização, divididos por área. Estas áreas 
foram consideradas como sendo iniciativas que 
podem trazer reduções mais significativas a 
toda a indústria. Aqui ficam os quatro campos 
de acção principais identificados:

•	 Sistemas de motores eléctricos, ligados 
a todos os tipos de motores, bombas e 
outro equipamento industrial utilizado nos 
processos industriais. Motores eléctricos 

são mais utilizados em indústrias europeias 
devido à sua elasticidade (facilidade de 
utilização e flexibilidade de carga). 

•	 Produção de calor e frio, tendo em conta a 
cogeração, os sistemas de combustão total 
e de recuperação térmica.

•	 Iluminação, incluindo optimização em 
termos de consumo de electricidade 
relacionado com a utilização de 
equipamento mais eficiente e sistemas 
baseados em ocupação.

•	 Eficiência de processos industriais, que 
cobre tópicos como a monitorização, o 
tratamento de efluentes, a integração de 
processos, a manutenção de equipamento 
e outras questões relacionadas.

 As TIC possuem diversos níveis de 
envolvimento em cada um destes campos. 
Para os motores eléctricos e as iniciativas 
de iluminação, são provavelmente um 
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30  As estimativas PNAEE consideram 
o potencial total identificado para 
a indústria aplicado a emissões da 
indústria em 2020 num cenário de 
manutenção de tendências actuais; 
as previsões do IEA são baseadas nos 
melhores potenciais para cada sector 
industrial; as estimativas GeSI são ba-
seadas na mesma quota de permissão 
de ICT na indústria conforme adoptado 
no relatório global SMART 2020
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possibilitador importante. Nos motores 
eléctricos e dispositivos de monitorização, 
permitem a monitorização de condições 
de trabalho e afinação, se necessário. Na 
iluminação, sensores podem gerir o consumo 
baseado na ocupação e a eficiência ao longo do 
processo. 

 Nas duas outras áreas de interesse, 
as TIC seriam utilizadas principalmente para 
ferramentas de simulação utilizadas na fase de 
concepção que precede qualquer alteração/

optimização de processo industrial. Sendo 
assim, o potencial possibilitador das TIC nestas 
áreas não é significativo.
 Para a avaliação deste potencial, 
diversas fontes foram utilizadas para estimar 
o intervalo de redução de emissões30. Um 
máximo de redução possibilitada pelas TIC 
de 0,5MtonCO

2
e foi identificado dentro da 

indústria, igual a aproximadamente apenas 
0,5% do total nacional de emissões em 2020 ou 
67M de euros de valor.
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 No relatório global SMART 2020, 
a aplicação das TIC ao sector de logística foi 
identificado como tendo o maior potencial na 
Europa; seriam, portanto de esperar resultados 
similares para Portugal, uma vez que os 
transportes são o segundo maior sector emissor.

 Uma análise das melhores práticas 
internacionais, em paralelo com a discussão de 
estratégias com especialistas da indústria levou 
à identificação de sete iniciativas de redução 
com envolvimento de TIC significativo. Estas 
iniciativas foram pormenorizadas em termos de 
possibilitadores TIC para redução de emissões 
e em termos de valor económico directo 
envolvido. Para além destes efeitos, importa 
salientar que existem externalidades positivas 
que podem suceder, embora não tenham 

sido quantificadas neste estudo. É o caso do 
incremento de segurança que pode advir da 
aplicação das TIC ao sector rodoviário.
  As iniciativas de transportes podem 
chegar a um valor de 1,2 mil milhões de euros, 
apesar de 79% do seu potencial vir de apenas 
quatro iniciativas: pagamento por emissões, 
gestão de congestionamento, logística de 
transportes (frete) e formação de condutores. 

Pagamento por emissões
 

Esta iniciativa é baseada no conceito 
de responsabilidade acrescida para aqueles que 
realmente causam as emissões. Um sistema de 
monitorização e cobrança de emissões poderia 
estabelecer o princípio do poluidor pagador em 
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12.3: Transportes
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31  Victoria Transport Policy Insti-Victoria Transport Policy Insti-
tute – Win-win Emission Reduction 
Strategies 

todo o sector dos transportes, formando um 
elo entre as emissões reais e as taxas sobre o 
veículo.

 Esta ideia requer um grande 
envolvimento das TIC. A base seria o 
desenvolvimento de um dispositivo para 
o automóvel para medir as emissões em 
tempo real. Poderiam ser consideradas 
duas alternativas: o modo online, onde a 
informação seria enviada em tempo real para 
processamento, ou o modo off-line, onde 
seria armazenada para tratamento posterior. 
Esta segunda alternativa requer a adopção 
de padrões de transmissão de modo a que o 
condutor pudesse ser taxado periodicamente 
(em vez de em tempo real).
 
A informação monitorizada também poderia 
ser apresentada em tempo real ao condutor, 
aumentando a sua consciência do impacto 
ambiental e do custo, por isso, motivando a 
condução suave. 

 Estudos internacionais identificam 
um potencial de 10 a 15% de poupanças em 

distâncias viajadas31, apesar de um cenário mais 
conservador ter sido utilizado para Portugal, 
alinhando com estimativas de especialistas 
da indústria. Apenas os automóveis de 
passageiros e veículos comerciais ligeiros 
foram assumidos, atingindo uma redução 
de 10%, dando um potencial de redução de 
emissões de 1,0MtonCO

2
e. Considerando o 

valor adicional de 0,4 mil milhões de litros 
de combustível poupado, a iniciativa de 
pagamento por emissões poderia ter um valor 
económico de 200M de euros. Destes, 82,5% 
são de poupanças de combustível, directamente 
ligadas a reduções de custos de utilizador, e o 
remanescente 7,5% de emissões evitadas.

Gestão de congestionamento 
urbano

 A iniciativa de gestão de 
congestionamento poderia agir com 
diversas alavancas de modo a reduzir o 
congestionamento de tráfico urbano, todos 
requerendo uma grande utilização de TIC. 
Estas alavancas podem incluir a taxação de 
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32  APEIS – Asia-Pacific Environmental 
Innovation Strategies

33  The Stockholm Congestion Charging 
Trial – Expert group summary

34  Declaração de posição da União 
Europeia sobre transportes públicos. 

35  INE – Censo 2001
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parqueamento mais tradicional até à aplicação 
de portagens nas fronteiras das maiores 
cidades.
 Singapura foi pioneira na utilização 
de tal sistema em 1975 – as reduções de tráfico 
chegaram a 45% com um sistema de portagens 
muito simples. Desde então, sistemas similares 
têm sido implementados em outras cidades 
desenvolvidas em todo o mundo, tal como Seul, 
com uma redução de 25% no tráfico durante o 
primeiro ano32 ou a mais recente adopção em 
Estocolmo com reduções de 14% num período 
experimental de sete meses em 200633. As taxas 
de congestionamento aplicadas em Londres 
são outro exemplo de estratégias para reduzir 
emissões. De facto, apenas em 5 anos, foi 
atingido um resultado de reduções de emissões 
de 20% de CO

2
e34. 

 
 Para além do perfil emissor da 
economia portuguesa, que torna os transportes 
uma área chave de acção, a demografia do 
país, com as duas grandes áreas urbanas 
(grande Lisboa, incluindo Setúbal, e grande 
Porto)35, contabilizando mais de 60% da 
população (Lisboa e Porto), tornam a gestão 
de congestionamento não só uma iniciativa 
de elevado impacto, mas também facilmente 
accionável (quando comparada com outras 
iniciativas). 

 Outro aspecto chave, para o sucesso 
do esquema de gestão de congestionamento, é 
a existência de alternativas que os utilizadores 
têm nos transportes públicos urbanos. Os 
serviços de transportes públicos precisam de 
ser reajustados e a rede reestruturada para 
lidar com o tráfico crescente. Em Portugal, os 
factores muito baixos de carga de transportes 
públicos (por ex. 21% de factor de carga na 
Carris em 2007) revelam que a capacidade livre 
disponível pode suportar a maioria da procura 
acrescida. 

 A implementação de um sistema 
semelhante em cidades portuguesas necessitaria 
de um maior envolvimento das TIC a diferentes 
níveis. Seriam necessários dispositivos para 
automóveis para identificação de veículos. 
Seriam necessários vários dispositivos 
interligados para o controlo de tráfego: 
dispositivos estáticos nos limites da cidade 
para monitorizar entradas, câmaras de vídeo 

para visualizar os fluxos de trânsito em tempo  
real e sensores para monitorizar a utilização de 
parqueamento em tempo real. 
 

Seria ainda necessário um esquema 
de sincronização permanente para assegurar 
que a informação do veículo está integrada 
com o trânsito citadino em tempo real e que 
as políticas de preço dinâmicas poderiam ser 
utilizadas. Deveriam ser adoptados preços 
diferenciados para diferentes tipos de veículos 
(por ex. com excepções para veículos ”verdes”) 
e para características de ocupação (factores de 
carga elevada com benefícios), considerando 
sempre o mix de veículos e os fluxos de 
trânsito.
 
 A estratégia de preços para 
parqueamento urbano também poderia ser 
reformulada com informação de ocupação 
online. Apesar de o parqueamento já ser 
cobrado na maior parte das grandes cidades 
portuguesas, as taxas de parqueamento não são 
suficientes para afectar o congestionamento 
urbano. Um aumento significativo no preço 
em horas de pico em zonas mais problemáticas 
em termos emissores poderia reduzir 
consideravelmente o número de viagens para 
a cidade de carro e encorajaria a utilização de 
transportes públicos. 

 Um cenário mais ambicioso seria o 
desenvolvimento de um sistema de gestão de 
semáforos (por ex. semelhante ao do sistema 
Gertrudes em Lisboa) e aumentar a sua 
capacidade de incorporar informação de tráfico 
em tempo real, não só de cada rua específica, 
mas também de outras áreas afectando ou 
sendo afectadas pelo comportamento de 
cada semáforo. Actualmente, este sistema 
coordena semáforos para criar ondas de trânsito 
dependendo da hora do dia. No entanto, 
poderia incorporar informação de tráfico e gerir 
proactivamente os estrangulamentos maiores 
(e zonas de maior emissão), redireccionando os 
fluxos problemáticos, adaptando dinamicamente 
ao tráfico bem como conduzindo o tráfico para 
localizações urbanas desejadas.
 
 Em Portugal, esta iniciativa poderia 
poupar cerca de 1,4MtonCO

2
e, ou 0,5 mil 

milhões de litros de combustível, assumindo 
que o mesmo nível de impacto que o esquema 
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36  Por ex. os sistemas de gestão de 
frota da Luís Simões

37  As frotas pesadas portuguesas ainda 
estão fragmentadas, resultando numa 
capacidade de investimento reduzida 
por frota por parte dos operadores
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de taxação de Londres pode ser atingido em 
80% das emissões urbanas, num cenário BAU 
(um cenário conservador, considerando outros 
exemplos referenciados). O valor económico 
directo resultante seria de 346M de euros, 
em emissões de CO

2
 evitadas e poupanças de 

combustível.

Logística de transportes

 A optimização de logísticas de frete 
pode trazer poupanças significativas, quer na 
perspectiva das emissões, quer na económica. 
Diversos factores podem ser incorporados nos 
sistemas de gestão de frotas para aumentar a 
eficiência dos operadores.
 

Em Portugal, estas aplicações já estão a 
ser utilizadas, apesar de o serem num conjunto 
mais específico de frotas desenvolvidas, com 
um nível mais baixo de funcionalidade36, e em 
quase todos os casos, sem a perspectiva de 
emissões. O envolvimento das TIC, através de 
sistemas de posicionamento global localizados 
nos veículos e com visualização em tempo real, 
permite a contínua optimização das rotas e dos 
consumos relacionados. A optimização tem em 
consideração as distâncias, estradas, tráfego 
e tipo de actividade a ser desempenhada. 
Tais sistemas podem permitir, num cenário 
conservador, atingir reduções de distâncias 
percorridas e de consumos de 10% em Portugal, 
uma vez que as frotas pesadas são muito 
fragmentadas37 e as operações relacionadas 
ainda não foram optimizadas com aplicações 
avançadas.

 A optimização de frotas também 
pode ser desenvolvida através da integração 
de outras funcionalidades, tais como factores 
de carga crescentes e melhor calendarização 
integrada em sistemas de gestão de frotas.

 A optimização do factor de carga para 
veículos pesados, tipicamente mais baixo na 
fase de retorno, tem espaço de melhoria. Isto 
necessitaria do desenvolvimento de plataformas 
de rede para operadores para fazerem coincidir 
a capacidade livre disponível e a procura de 
transporte. As TIC permitiriam a optimização, 
aumentando a ocupação do veículo. A logística 
de frete também permite a optimização do 

sistema de entregas urbano com impacto 
directo em termos de optimização de trânsito. 
As cadeias de fornecimento a retalho estão 
concebidas actualmente por tipo de produto, 
em vez de um tipo de serviço optimizado por 
destino. No caso optimizado, cada retalhista 
seria visitado apenas uma vez e um único 
operador logístico traria todos os diferentes 
tipos de bens. 
 

Num sistema bem estruturado, 
existiriam benefícios para todos os envolvidos. 
O retalhista seria mais eficiente já que 
receberia apenas uma entrega. O operador de 
logística teria o mesmo volume de negócios, 
assumindo uma distribuição razoável e operaria 
principalmente numa única zona, com reduções 
de tráfico permitindo um serviço mais rápido 
com menor consumo de combustível. A 
sociedade beneficiaria de reduções de emissões 
de trânsito, e melhoria de congestionamento 
urbano. 
 

As poupanças globais estimadas 
para Portugal poderiam atingir 1,5MtonCO

2
e 

e 0,6 mil milhões de litros de combustível, 
representando 275M de euros em valor 
económico directo, principalmente devido à 
redução no combustível e às eficiências de 
custo para operadores logísticos.

Formação de condutores
 
 Esta iniciativa provou ter um 
potencial de redução de consumo de cerca 
de 15%, através da formação de condutores 
para adoptarem uma atitude mais sustentável. 
No entanto, tendo em consideração o perfil 
dos condutores portugueses, o impacto 
estimado seria de cerca de 1,1MtonCO

2
e, numa 

estimativa mais conservadora. Esta iniciativa 
poderia valer cerca de 227M de euros em 
termos de CO

2
 directo e valor de combustível.

 Comparada com outras iniciativas, o 
envolvimento das TIC nesta iniciativa não seria 
muito intenso. As tecnologias de simulação 
poderiam ser desenvolvidas para permitir 
sessões de formação, não só para condutores 
profissionais, mas para toda a sociedade. As 
aplicações de monitorização e visualização 
permitiriam aos condutores rastrear o seu 
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38  Objectivos potenciais de 0.25Mton-
CO

2
e para Lisboa e de 0.1MtonCO

2
e 

para o Porto

próprio comportamento e adoptar um estilo de 
condução mais suave.

Virtualização

 A virtualização de diferentes tarefas 
pode evitar um significativo montante de 
tráfego. Muitas aplicações, todas baseadas em 
TIC, poderiam ter um impacto importante nos 
transportes, para além da desmaterialização em 
si.
 
 Empresas líderes começam agora a 
promover o teletrabalho apesar das barreiras 
culturais existentes. A videoconferência, por 
exemplo, é considerada como um potencial para 
redução de 22MtonCO

2
e na Europa, evitando 

cerca de 20% de viagens de negócios. De facto, 
as viagens de negócios podem ser substituídas 
em muitas ocasiões por aplicações baseadas 
em TIC que reduzem a dependência dos 
transportes.

 Outra área com interesse significativo 
é a estratégia portuguesa de e-governo. A 
crescente disponibilidade de serviços que 
pode ser executados online ajuda a reduzir 
as viagens de veículos relacionadas com tais 
serviços, bem como à pura desmaterialização 
de suporte físico. Os pormenores dos efeitos 
da desmaterialização na compra física (por ex. 
redução de papel utilizado) estão referidos 
abaixo na secção Residencial/serviços.

  O impacto global da virtualização 
poderia atingir uma redução de 0,6MtonCO

2
e, 

assumindo que Portugal se alinha com a 
redução média de viagens da Europa em 2020.

Intermodalidade

 A intermodalidade deve ser 
considerada para carga e passageiros. Em 
ambos os casos, as TIC poderiam ter um 
envolvimento significativo – do lado da 
carga, as tecnologias podem ser utilizadas 
para optimizar os custos de transporte tendo 
em conta as opções disponíveis em tempo 
real e para rastrear caminhos de frete através 
de dispositivos tais como RFID; do lado dos 
passageiros, a utilização das TIC pode apoiar 
o desenvolvimento de sistemas de viagem 

pessoais, permitindo aos indivíduos analisar as 
opções de mobilidade em tempo real. 
 

No lado da carga, o maior obstáculo 
no mercado português é a baixa qualidade 
de serviço que é actualmente oferecida por 
métodos menos emissores. A alternativa mais 
considerada são os caminhos-de-ferro, já 
que apresenta emissões 65% inferiores. No 
entanto, o transporte eficiente de bens por 
comboio tem um requisito de distância mínimo, 
para além da flexibilidade de horários para 
procedimentos de carregamento. No lado do 
passageiro, objectivos de redução podem ser 
atingidos por uma mudança da estrada para o 
comboio. Os objectivos identificados pelo PNAC 
200638 parecem atingíveis e têm sido discutidos 
com os especialistas da indústria. Muito deste 
potencial identificado é possível devido a uma 
utilização crescente de transportes públicos 
(por ex. metropolitano) nas áreas urbanas 
metropolitanas.

 Poderia ser atingida uma redução total 
de 0,5MtonCO

2
e e as poupanças totais com 

combustível ascenderiam a 0,2 mil milhões de 
litros.

Possibilitadores de automóveis 

eléctricos

 O automóvel eléctrico é relevante 
sempre que se discute o futuro dos transportes. 
No entanto, a maturidade tecnológica ainda 
não foi atingida e o desenvolvimento completo 
desta tecnologia nas frotas automóveis 
necessita de várias mudanças na infra-
estrutura.
 A principal mudança necessária adviria 
da gestão da carga na rede eléctrica que viria 
da adopção em massa. Alguns veículos já estão 
equipados com sistemas de carregamento 
simples, mas o aumento de procura de 
electricidade em horas de pico (tipicamente 
entre as 18 e as 20horas, quando as pessoas 
chegam a casa) provocaria uma sobrecarga na 
actual capacidade de geração. Sendo assim, 
tais penetrações necessitam implicitamente da 
presença de SMART grids para a simplicidade e 
conforto de utilização.
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39  Better Place initiatives 

40  Tesla 

41   Por ex. Mob Car Sharing lançado 
pela Carris em Portugal e a plataforma 
liftshare.com no Reino Unido 
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 Em termos de rede de infra-estruturas, 
existem várias vertentes actualmente em 
desenvolvimento. Para além dos mais 
simples locais de carregamento, estão a ser 
desenvolvidas alternativas como a troca 
de baterias em estações de serviço39. Neste 
segundo caso, o processo de carregamento 
demoraria bastante menos tempo, e 
flexibilizaria a operação. No entanto, a 
autonomia continua ainda a ser um entrave, 
sendo que continua bastante abaixo dos 
automóveis com motor de combustão.
 Os motores eléctricos ainda estão a ser 
demonstrados, e a sua fiabilidade ainda está 
para ser provada; sendo assim, a penetração 
desta tecnologia nas frotas automóveis em 
2020 é estimada entre 1 e 5%, segundo as 
estimativas de especialistas para o mercado 
português. Tendo em consideração estimativas 
conservadoras, este relatório considerou 
uma penetração de 3% nos automóveis de 
passageiros em 2020. No entanto, cenários mais 
ambiciosos foram discutidos durante a fase de 
entrevistas, com projecções mais optimistas a 
apontarem para 10 a 12% de penetração em 
frotas automóveis. 

 Os automóveis eléctricos não estão 
livres de emissões. O seu combustível, a 
electricidade, é responsável por emissões 
durante a geração. Para estimar a redução 
potencial, foi utilizado um veículo eléctrico 
específico40 como benchmark; para a mesma 
distância viajada, foi 80% menos poluidor do 
que os veículos convencionais em 2020. Pode 
ser atingida uma redução total de 0,1MtonCO

2
e 

e o valor económico em causa representaria 
24M de euros. 

 Para além das iniciativas acima 
detalhadas, a iniciativa de car sharing/car 
pulling foi também analisada. Trata-se do 
conceito de fomentar a partilha do automóvel, 
reduzindo o número de veículos em circulação 
e consequentes emissões. Algumas iniciativas 
do género foram lançadas em Portugal e na 
Europa41; no entanto, os níveis de penetração 
na sociedade deverão permanecer relativamente 
reduzidos. Assim, visto o fraco potencial de 
redução de emissões e a reduzida intervenção 
das TIC, esta iniciativa não foi quantificada no 
relatório.
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 As reduções potenciais neste 
sector podem ser divididas em dois campos 
de acção principais: eficiência energética e 
desmaterialização.

 Um dos factores críticos da UE, a 
eficiência energética dos edifícios, tem tido 
um elevado potencial para reduzir o consumo 
de energia. Projectos-piloto em toda a UE, e 
também em Portugal, indicam um potencial 
de poupança de ~30% em todos os tipos de 
edifícios, utilizando as TIC para criar e renovar, 
edifícios verdes. Um potencial de redução de 
15 a 20% foi identificado, e em alguns casos 
realizado, mesmo em edifícios com medidas 
de eficiência energética já instaladas. As TIC 
desempenham um papel central para atingir 
este potencial:

•	 Desenho de edifícios energeticamente 
eficientes, através da simulação e da 
modelização;

•	 Implementação de equipamentos 
eficientes em termos energéticos (por ex. 
equipamento inteligente que optimiza 
activamente os níveis de consumo de 
energia);

•	 Monitorização constante de níveis de 
consumo de equipamento,

•	 Adaptação do consumo do equipamento/
áreas de acordo com a necessidade ou base 
de ocupação;

•	 Sistemas de motor inteligentes e variáveis 
em aquecimento e arrefecimento.

 
 O cenário BAU considera uma melhoria 
de eficiência energética no sector residencial 
e de serviços, que, na ausência de uma 
iniciativa específica para incentivar a gestão 
de construção inteligente, virá principalmente 
da substituição de lâmpadas de tungsténio 

por iluminação de baixo consumo e outras 
medidas não relacionadas com TIC. Estas 
medidas reduzem a necessidade de energia para 
iluminação ou controlo climático. 

 O cenário SMART considera uma 
melhoria incremental de eficiência energética 
até 25% (de 10% no cenário BAU). Este 
potencial é igual a 1,9MtonCO

2
e ou a 5,6TWh, 

resultando num impacto financeiro de 
aproximadamente 410M de euros.

 A desmaterialização de processos 
poderia trazer reduções significativas no 
consumo de materiais físicos. De facto, 
conforme mencionado anteriormente, os 
serviços de e-governo são um exemplo onde 
os suportes físicos são evitados, mas outros 
serviços podem seguir o mesmo caminho. 

 A desmaterialização apenas é possível 
devido à penetração crescente de serviços de 
banda larga e de PCs em casa e permite que 
muitos serviços sejam movidos para online, com 
efeitos importantes no perfil de emissões do 
cidadão médio. A disponibilidade de serviços 
online, combinada com a penetração alargada 
da banda larga, elimina a necessidade de:

•	 Compra de meios de entretenimento físicos 
(por ex. filmes, música), ou, num futuro 
próximo, mesmo de papel (livros e jornais);

•	 Comunicação baseada em papel, uma 
realidade já sentida actualmente já que a 
maior parte da comunicação profissional é 
feita online;

•	 Muitas das viagens feitas por cidadãos aos 
bancos, entidades públicas, supermercados 
e mesmo trabalho.

 A substituição de todas as compras de 
meios por conteúdos online teria um impacto 
de aproximadamente 20ktonCO

2
 em Portugal. 
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12.4: Residencial/serviços 

(excluindo TIC)
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Da mesma forma, evitar 25% da utilização de 
papel poderia evitar mais 410ktonCO

2
 por ano. 

A oportunidade de desmaterialização total 
representa poupanças financeiras de 0,15M de 
euros por ano em custos evitados de CO

2
. Para 

além disso, conforme previamente calculado 
na iniciativa de virtualização nos transportes, 
aproximadamente 0,6MtonCO

2
e podem ser 

evitadas devido à telepresença ou ao tele-
trabalho.
 É estimado que cada novo utilizador 
adulto de banda larga em Portugal permita 

uma poupança de ~290kgCO
2
 por ano. Este 

número não afecta a conclusão final, uma vez 
que é assumido que, em 2020, a penetração 
da banda larga terá atingido o seu ponto de 
saturação, mas a velocidade à qual o acesso é 
feito tem impacto na velocidade da realização 
das reduções.

 A redução potencial para o sector 
residencial e de serviços, em emissões de CO

2
 

representa até 2,36MtonCO
2
e com poupanças 

financeiras de 426M de euros. 
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 Conforme já referido neste relatório, 
o relatório original global SMART 2020 
identificou cinco áreas principais para redução 
de emissões: motores SMART (SMART Motors), 
logística SMART (SMART Logistics), edifícios 
SMART (SMART Buildings), redes eléctricas 
SMART (SMART Grids) e desmaterialização. 
Esta estrutura organiza áreas de intervenção 
na perspectiva das soluções, permitindo uma 
cobertura exaustiva de aplicações possibilitadas 
pelas TIC.
 
 Para além da perspectiva original 
SMART 2020, o estudo SMART Portugal 2020 
realçou a necessidade de uma perspectiva 
accionável para assegurar que as iniciativas 
eram colocadas em prática. Sendo assim, as 
estratégias de redução foram agrupadas de 
acordo com a área de acção e dos interfaces 

primários para a sua aplicação.

 Com esta perspectiva complementar, as 
iniciativas identificadas neste relatório podem 
ser agrupadas em quatro blocos diferentes: 
SMART Cities, SMART Energy, SMART Inter-
cities, e SMART Industries. Cada um destes 
tem interfaces claros em termos de decisores 
políticos e indústria (ministérios, municípios, 
reguladores, associações, etc.) e através do 
desenvolvimento de soluções de TIC específicas, 
um conjunto determinado de utilizadores finais 
que seriam envolvidos como intervenientes, 
todos ligados por empresas TIC:

•	 As SMART Cities juntam entidades de 
administração central e municípios com 
consumidores, construtores e empresas de 
transportes públicos;
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•	 As iniciativas SMART Energy juntam 
entidades governamentais de energia, 
reguladores e empresas do sector da 
energia;

•	 As SMART Inter-Cities juntam entidades 
públicas com empresas de transporte e 
logística;

•	 A SMART Industry junta entidades 
públicas com responsabilidade pela 
industria com empresas de bens 
industriais. 
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 As SMART Cities têm por objectivo a 
redução de emissões e o consumo em cidades 
para orientar os ambientes e o modo de vida 
urbanos numa óptica de sustentabilidade. Este 
grupo tem o maior potencial de redução de 
emissões em 6,8MtonCO

2
e. Várias iniciativas de 

eficiência de transporte e de energia contribuem 
para o potencial identificado.

 As TIC são cruciais para o 
desenvolvimento de uma cidade verde em duas 
áreas chave:

•	 Desenvolvimento urbano sustentado – as 
TIC dão aos planeadores, arquitectos e 
consumidores acesso à energia sustentável, 
criando uma parceria sustentável multi-
interveniente, monitorizando e medindo 
a utilização da energia, identificando 
áreas chave de intervenção e equilibrando 
permanentemente a utilização de energia 

e de níveis de conforto, ao longo de toda a 
cadeia da concepção ao consumo eléctrico;

•	 Mobilidade sustentável – as TIC são um 
factor chave na criação de uma estrutura 
integrada, uma visão para transportes 
urbanos incluindo o investimento e 
os cenários, medindo e monitorizando 
resultados e, seguidamente, passando os 
benefícios (e custos) directamente para 
utilizadores de mobilidade sustentável.

 O desenvolvimento urbano sustentável 
assenta na capacidade de aceder e de utilizar 
informação sobre consumos de energia. As TIC 
permitem não só a monitorização da situação 
em tempo real, mas também o processamento 
de dados de eficiência energética e, portanto, os 
diferentes intervenientes a diferentes níveis do 
desenvolvimento urbano podem beneficiar do 
envolvimento das TIC. 
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 O desenvolvimento urbano sustentável 
necessita de planeamento cuidado e de um 
conjunto integrado de políticas para encorajar 
um comportamento verde. Um novo paradigma 
de mobilidade urbana necessitaria de uma 
estrutura de regulação realista, aumentando a 
responsabilidade dos cidadãos relativamente às 
emissões. A gestão da mobilidade deve utilizar 
plataformas de TIC para aumentar ofertas de 
transporte alternativo e reduzir a utilização 
do automóvel privado. O comportamento do 
consumidor deve estar directamente ligado 
ao seu custo directo, em vez de o custo ser 

distribuído pela sociedade.
  A iniciativa da Greener Toronto 
é um exemplo bem conhecido da adopção 
das melhores práticas em diversas áreas 
ambientais, com o lançamento de um programa 
local para aumentar a sustentabilidade da 
cidade. “O ambiente da cidade de Toronto, 
a sua comunidade e economia devem ser 
saudáveis e vibrantes e devem ir ao encontro 
das necessidades de hoje, sem comprometer 
a capacidade de gerações futuras de ir ao 
encontro das suas necessidades”.
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 A SMART Energy considera as 
iniciativas que assentam em TIC para reduzir 
as emissões relacionadas com a crescente 
dependência na produção, transformação 
e procura de energia eléctrica. A redução 
potencial de carbono é de 2,3MtonCO

2
e e todas 

as iniciativas são relacionadas com a recolha 
e com o fluxo de informação ao longo da rede 
eléctrica, desde a geração até aos utilizadores 
finais.
 O conceito de SMART Energy 
agrupa iniciativas que optimizam a geração 

13.2: SMART Energy
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o transporte e o consumo de energia, de uma 
forma dinâmica e integrada. A combinação de 
SMART grids e DSM tem um efeito mais forte 
do que se fossem considerados separadamente.

 No lado da geração, melhor 
coordenação entre despacho e consumo 
fornece uma melhor capacidade de previsão 
e, como consequência, a utilização de energia 
renovável poderia aumentar (especialmente a 
microgeração).
 

No lado do transporte e distribuição, 
a crescente penetração de renováveis poderia 

reduzir as transformações alta-tensão/baixa-
tensão, resultando em menores perdas de rede. 
Este efeito seria reforçado pelas limitações 
de picos potenciais na procura. As redes de 
transporte e distribuição beneficiariam de 
melhor utilização de activos, resultando em 
investimentos mais baixos em redes, com o 
mesmo nível de serviço. 
 No consumo, a monitorização em 
tempo real é a chave para a consciencialização 
e alteração de comportamento do consumidor. 
A DSM permitiria também a interruptibilidade, 
uma característica chave para gerir a carga da 
rede eléctrica e reduzir as emissões da geração.
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 A SMART Inter-City inclui todas as 
iniciativas relacionadas com a optimização de 
fluxos entre cidades e centros de produção. 
Esta área tem uma redução potencial de 
2,3MtonCO

2
e estando todas as iniciativas 

relacionadas com transportes.

13.3: SMART Inter-City
 A optimização logística já não é apenas 
uma questão de responsabilidade ambiental. 
A utilização de aplicações de TIC pode trazer 
benefícios em áreas como os custos com 
combustível através de optimização de rotas, 
eficiências de cadeias de abastecimento por 
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melhorias do factor de carga e diversificação 
de riscos. De facto, para além das optimizações 
de rota e de carga, a utilização de métodos de 
transporte alternativos reduz a exposição à 
volatilidade de preços de mercado de petróleo 
e, portanto, reduz a exposição ao risco 
comercial.

 Em consequência, as SMART 
Inter-Cities devem ser consideradas uma 
oportunidade para criação de valor em vez 
de um simples caminho para cumprimento 
regulamentar.
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 As SMART Industries incluem todas as 
iniciativas que cobrem a eficiência energética no 
sector industrial. Conforme já referido, existe 
uma oportunidade limitada para optimização 
na indústria portuguesa. Alguns factores foram 
identificados neste estudo, embora com impacto 
reduzido.

 Dois factores contribuem para este 
potencial reduzido: por um lado, a indústria é 
um dos sectores cobertos pela DCE, resultando 
em optimização ao longo dos últimos anos, 
por outro lado, a indústria portuguesa tem um 
efeito limitado na paisagem económica. 

 Globalmente, seria possível atingir 
uma redução de 0,5MtonCO

2
e.

13.4: SMART Industries
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• APA	–	Agência	Portuguesa	do	Ambiente

• CO
2
e	–	Equivalentes	de	Dióxido	de	Carbono	–	Unidade	utilizada	para	padronizar	as	emissões	

de	diferentes	gases	ou	misturas	de	gases.	Reflecte	a	quantidade	de	CO
2
	que	possuiria	o	

mesmo	potencial	de	aquecimento	global	que	os	gases	ou	misturas	de	gases	originais	(por	
ex.	uma	tonelada	de	metano	tem	21	vezes	o	potencial	de	aquecimento	global	do	dióxido	de	
carbono)
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• TCMA	–	Taxa	de	Crescimento	Médio	Anual

• TIC	–	Tecnologias	de	Informação	e	Comunicação
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alterações	climáticas


