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energia só entra nas preocupações dos cidadãos
quando começa a faltar. No entanto, o dia-a-dia seria bem

diferente sem energia: as fábricas não funcionariam, os aviões não
levantariam voo, os automóveis não circulariam, não teríamos
aquecimento, água quente, electricidade, computadores. Quando
accionamos o interruptor ao entrarmos numa sala às escuras ou
quando pomos em funcionamento, com a chegada do frio, o
sistema de aquecimento em nossa casa, raramente pensamos nas
centrais de produção de energia, nas redes eléctricas, nos
oleodutos e gasodutos que ligam a Europa ao Médio Oriente ou
nos petroleiros que atravessam a Mancha.

Aparentemente, depois do contrachoque petrolífero de 1986, a
Europa beneficia de uma relativa abundância energética, graças,
nomeadamente, ao programa electronuclear de alguns países,
como a França, a Bélgica ou a Espanha, ou à penetração do gás
natural em mercados importantes, como os do aquecimento e da
electricidade, mas o futuro poderá ser menos reconfortante. Os
recursos energéticos internos que asseguram hoje metade das
nossas necessidades estão a esgotar-se, ao mesmo tempo que o
consumo aumenta. Daqui a 20 ou 30 anos, se nada for feito, o
impacto ambiental da energia será insuportável e a dependência
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energética externa atingirá, em média, 70%, mas, para os
produtos petrolíferos, chegará a 90%. Esta situação torna-nos
vulneráveis, nomeadamente devido à concentração da
dependência económica em certas energias, como o gás e o
petróleo, e em relação a certos países exportadores, como a
Rússia (gás natural) e o Médio Oriente (petróleo). A produção e o
consumo de energia são, por outro lado, responsáveis pela quase
totalidade das emissões antropogénicas de dióxido de carbono
para a atmosfera.

A partir de agora, é necessário que, antes de accionarmos o
interruptor ou pormos o automóvel em funcionamento, façamos
escolhas conscientes e informadas entre as diferentes fontes de
energia que temos à nossa disposição. Serão tomadas em breve
importantes decisões políticas com vista a tornar o nosso
aprovisionamento e consumo de energia mais seguros e mais
respeitadores do ambiente. A presente brochura pretende
transmitir ao leitor os conhecimentos necessários para que tome
consciência do desafio energético e participe no debate sobre a
energia iniciado pela Comissão, por minha iniciativa, através de
um livro verde sobre a segurança do aprovisionamento
energético.

Loyola de Palacio
Vice-Presidente

da Comissão Europeia
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om o início do terceiro milénio, chegou a altura de a
Europa debater a questão energética. A nossa segurança

de aprovisionamento energético deve ser repensada. Este debate
diz respeito a todos os cidadãos, pois a energia é essencial na
nossa vida quotidiana.

A nossa dependência enorme em relação aos combustíveis
fósseis (petróleo, gás e carvão) continua a aumentar. Esta situação
traz-nos numerosos problemas, nomeadamente os preços do
petróleo e do gás, que influenciam a nossa economia e a vida de
milhões de empresas, o poder de que dispõem os nossos
fornecedores externos, a poluição (obviamente) e, por último,
como se viu recentemente, os riscos de agitação social quando os
mercados descarrilam.

C

EU-15: Balanço energético primário, 1998
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Condicionalismos cada vez menos toleráveis

Os condicionalismos geopolíticos pesam
enormemente no sector da energia. A
Europa depende das importações, que
representam 50% do consumo. Este valor
atingirá 70% em 2030. Tais importações
estão quase exclusivamente associadas aos
combustíveis fósseis.

Os condicionalismos ambientais fazem-se
sentir na nossa vida quotidiana. A partir de
agora, temos de preparar o terreno para
produzirmos energia ou nos deslocarmos
de modo a respeitar melhor o ambiente.

Os combustíveis fósseis apresentam numerosos problemas
ambientais ligados ao seu transporte e combustão.

Os condicionalismos geológicos fazem-nos pensar que, daqui a
cinquenta anos, quase não haverá petróleo nem gás ou que a sua
extracção será muito cara, implicando preços muitíssimo
superiores aos actuais. Por outras palavras, estes recursos naturais
existem em quantidades finitas, mas continuam a ser dilapidados.

Um debate europeu

O exercício consiste em propor estratégias voluntaristas para
atenuar ou mesmo eliminar esta dependência.

O debate já não pode confinar-se ao nível nacional: deve ter lugar
a nível europeu. De facto, os condicionalismos são partilhados por
todos os Estados-Membros: assiste-se mesmo a uma integração
das normas ambientais no seio da União Europeia. Desde a sua
criação, o mercado único tem vindo a reforçar-se. O papel da
integração europeia consiste justamente em evitar distorções de
concorrência entre Estados-Membros, nomeadamente
económicas e fiscais. Os próprios mercados energéticos operam
uma integração muito rápida, graças à liberalização ou mesmo

Estamos já demasiado
dependentes



mundialização. O futuro alargamento da União, no que respeita à
energia, deve ser activamente acompanhado e controlado, como
é já o caso no domínio da segurança nuclear. Por último, a União
necessita de fazer valer o seu peso económico e político face aos
seus principais fornecedores externos de energia. Para sermos
tomados a sério, não podemos apresentar-nos dispersos.

Um debate urgente

Porquê este debate agora? O sector da produção de electricidade
está em plena mutação: numerosas centrais estão a chegar ao fim
da sua vida, sendo necessário decidir novos investimentos para o
período 2005-2010. O sector nuclear está à espera de decisões
quanto ao seu futuro, por causa de uma conjuntura especial:
liberalização do mercado da electricidade, problemas de
aceitação pela opinião pública, bloqueamento no que respeita
aos resíduos, inclusivamente na reciclagem/reprocessamento.
Segundo os economistas, está-se a atingir a situação em que a
extracção de petróleo será cada vez mais cara. No entanto, o seu
consumo não abranda, pelo contrário, continua sempre a
aumentar.

O desenvolvimento a curto prazo do sector da energia deve ter
em conta os compromissos ambientais assumidos pela União em
Quioto. De qualquer modo, continuando
como até aqui, não conseguiremos
respeitá-los. No entanto, os cidadãos da
União são, actualmente, muito sensíveis
ao seu ambiente e à sua saúde. Apesar
disso, as medidas de poupança de
energia não passam de velhas
recordações. Por último, o momento
parece propício  a parcerias com os
nossos principais fornecedores, como a
Rússia, em troca de
compromissos para proteger os
nossos investimentos.
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As nossas escolhas energéticas
devem respeitar melhor 

o ambiente



Em resumo, podemos, desde já, preparar um futuro melhor para
o nosso aprovisionamento energético diminuindo esta
dependência em relação aos combustíveis fósseis. Ao mesmo
tempo, a União resolverá o problema da sua dependência
geográfica excessiva no que respeita às importações de energia.
Lembremo-nos, por exemplo, da agitação social causada pela
volatilidade dos preços dos produtos petrolíferos. Assim, a União
poderá ver-se livre de grande parte dos seus problemas
ambientais. Por último, contribuirá  para uma melhor gestão da
utilização dos recursos naturais planetários.

O exercício proposto no livro verde consiste, finalmente, em
elaborar estratégias destinadas a garantir aos europeus uma
energia limpa, a um preço razoável e em quantidade suficiente.
Para tal, é possível agir sobre a oferta de energia e também sobre
a procura. No entanto, é bem mais eficaz agir sobre a procura: é
necessário fornecer à partida quatro unidades de energia para
consumir uma só unidade. Para tal, será necessário, antes do mais,
começar a reflectir sobre uma utilização mais eficiente da energia
para consumir menos, preservando simultaneamente a nossa
qualidade de vida. Todas as propostas são bem-vindas.

ENERGIA: CONTROLEMOS A NOSSA DEPENDÊNCIA

Só há uma saída:
agirmos em 

conjunto



8 9

ENERGIA: CONTROLEMOS A NOSSA DEPENDÊNCIA

ejamos directos: o balanço não é brilhante. Embora a
UE tenha conseguido diminuir a sua intensidade

energética (quantidade de energia necessária para produzir uma
unidade de riqueza), todos os indicadores estão na zona
vermelha. O consumo de energia aumenta anualmente 1% a 2%.
A dependência em relação a países terceiros está a ultrapassar os
50%. Os nossos escassos recursos endógenos começam a
esgotar-se (no que respeita ao carvão, pode falar-se de
esgotamento «económico», dado que a extracção é demasiado
dispendiosa. Como elemento final deste panorama, verifica-se
que o petróleo continua a ser o favorito nas residências, no sector
terciário e nos transportes. Por coincidência, este último sector vai
ter um desenvolvimento espectacular num futuro próximo.
Vejamos tudo isto mais em pormenor.

A SITUAÇÃO ENERGÉTICA
DA UNIÃO EUROPEIA

S
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O consumo não abranda

O aumento do consumo de energia para electricidade,
transportes e calor deve-se essencialmente aos sectores
residencial e terciário. Felizmente, a indústria conseguiu
estabilizar o seu consumo graças a investimentos de
modernização. Por outro lado, o transporte é, sem dúvida, o
sector-chave na procura de energia. Todas as previsões apontam
para uma explosão da actividade deste enorme consumidor de
petróleo.

O alargamento não melhorará a situação, dado que os novos
países membros da UE passarão por um período de grande
crescimento económico (5%-6%). A procura de energia
acompanhará esta evolução: 2% ao ano até 2020. No que respeita
aos transportes, é evidente que uma União geograficamente
alargada implica um forte aumento de tráfego.

ENERGIA: CONTROLEMOS A NOSSA DEPENDÊNCIA
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Os recursos endógenos estão a esgotar-se

A União não é muito rica em recursos endógenos. A extracção é
mais cara que noutras zonas do mundo. Prevê-se uma diminuição
durável dos nossos recursos. O ritmo de esgotamento vai
depender dos preços mundiais e do progresso tecnológico.
O alargamento não melhorará esta situação, salvo no caso do
carvão. De facto, só o potencial das fontes de energia renováveis
não foi plenamente utilizado, dado o seu preço de produção
elevado. Se se corrigir esta situação, teremos aqui a única
fonte de futuro na União.
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Não poderemos
contar com os

nossos recursos

Somos todos 
responsáveis

O transporte absorve 67% da procura
final de petróleo, de que depende
totalmente (98%). A intensidade
energética aumentou 10% entre 1985 e
1998. As previsões de crescimento até
2010 são esmagadoras: +16% para o
automóvel, +90% para o avião, +50%
para o tráfego rodoviário. Devido, entre
outros, aos congestionamentos, calcula-
-se que o custo externo do transporte
atinja 2% do PIB.
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O petróleo do mar do Norte não é
eterno. A sua exploração é
dispendiosa e as reservas são
limitadas. Na melhor das hipóteses,
essas reservas representam ainda
25 anos de produção ou oito anos
de consumo aos níveis actuais.
Além disso, o custo da extracção é
muito superior ao do Médio
Oriente.

A exploração do gás natural do mar do Norte apresenta
características semelhantes às da do petróleo. A diferença é que
aqui podemos contar com a produção da Noruega, membro do
Espaço Económico Europeu. As suas reservas representam 23
anos de consumo aos níveis actuais.

O preço do carvão comunitário é três a quatro vezes superior ao
preço mundial. Aqui, as reservas são muito grandes e sê-lo-ão
ainda mais com o alargamento. No entanto, o problema da
competitividade conduzirá a UE a reduzir drasticamente a sua
produção. A extracção reduz-se praticamente ao Reino Unido,
onde a produção de hulha poderá voltar a ser concorrencial. A
lignite e a turfa apresentam rendibilidade, mas não contribuem
de modo significativo para a produção de energia na UE.

O urânio europeu representa 2% das reservas mundiais. Dado
que os preços mundiais são muito baixos, as jazidas europeias são
cada vez menos concorrenciais. Por outro lado, o mercado do
urânio é muito vasto à escala planetária.

A produção da nossa
energia é dispendiosa
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A dependência externa aumenta

Se consumimos mais do que produzimos, precisamos de
importar... ou de consumir menos. De qualquer modo, nunca
seremos auto-suficientes em energia. As políticas energéticas
voluntaristas (poupança, programa nuclear, apoio às renováveis,
produção endógena) que se seguiram ao primeiro choque
petrolífero não são suficientes. Assim, as importações vão
aumentar, para fazer face ao crescimento da procura. Daqui a 20
ou a 30 anos, a nossa dependência será de 90% para o petróleo,
70% para o gás e 100% para o carvão. O alargamento só irá
reforçar esta tendência.

EU-15: Importações de petróleo bruto proveniente de países
terceiros, 1999
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Claro que a dependência externa não se faz sentir do mesmo
modo em todos os produtos energéticos. O carvão e o urânio não
são problemáticos, dado que o mercado mundial é muito fluido,
está bem distribuído geograficamente e não gera tensões nos
preços. No caso do petróleo e do gás, o mercado é muito frágil e
as reservas estão repartidas de modo muito desigual. As
flutuações de preços podem afectar gravemente a nossa
economia. Que acontecerá quando a procura energética explodir
nos países em desenvolvimento?

Os actuais fornecedores da União não são muito numerosos.
Grosso modo, dependemos do Médio Oriente no que respeita ao
petróleo e da Rússia e África do Norte no que se refere ao gás. E
tudo se paga em dólares dos EUA. A juntar a isto, temos os riscos
físicos e políticos ligados ao trânsito dos produtos energéticos
para a Europa, maiores para o gás do que para o petróleo. Os
aspectos geopolíticos prevalecem sobre os económicos. Na
situação actual, controlamos cada vez menos a nossa
vulnerabilidade.

Dito de outro modo, temos uma enorme falta de meios de
negociação e de pressão. A nossa margem de manobra é
limitada, tanto numa crise aguda como a longo prazo.

A UE tem grande peso como cliente no panorama
energético internacional. Em 1997, a factura das
importações energéticas da UE atingiu 120 mil milhões
de euros. A UE absorve 14% a 15% do consumo mundial
de energia, é o maior importador mundial de petróleo
(19% do consumo mundial) e de gás natural (16% das
necessidades do planeta). A factura petrolífera da UE
atingiu, em 1999, 240 mil milhões de euros e em 2000
subiu em flecha. Perto de metade foi parar aos cofres dos
produtores de petróleo do Médio Oriente.
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Perfilam-se ameaças para o ambiente

A produção, transporte e consumo de energia têm um impacto
significativo no ambiente. A União incluiu o ambiente nas suas
prioridades. Assim, as considerações ambientais poderão
influenciar as nossas decisões futuras em matéria de energia. A
avaliação do impacto ambiental é cada vez mais severa para
todas as actividades económicas. Incluem-se aqui, por exemplo,
as alterações climáticas, a poluição do meio envolvente, as marés
negras e os incidentes nucleares.

A luta contra o efeito de estufa tornou-se emblemática. As
emissões de CO2 produzidas pelo homem são atribuíveis, na sua
quase totalidade, ao sector energético. É mais uma consequência
da dependência em relação aos combustíveis fósseis. Deste
modo, é aqui que se irão concentrar os esforços europeus. Grosso
modo, o transporte e a produção de electricidade/vapor são
responsáveis, cada um deles, por um terço das emissões de CO2.

Entretanto, 9/10 do aumento das emissões de CO2 são atribuíveis
ao transporte, sobretudo o transporte rodoviário. É, pois,
indispensável agir neste sector. Quanto mais se espera, mais
brutais serão as consequências.
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A redução das emissões (para além das de gases
com efeito de estufa) constitui outro desafio
económico para a União. A legislação europeia impõe
condicionalismos cada vez mais severos às
actividades poluentes. Alguns exemplos são a
qualidade dos combustíveis, a valorização dos
resíduos e os limites máximos de emissões nacionais
de gases acidificantes. É evidente que as actividades
menos poluentes beneficiarão de vantagens
crescentes.

A segurança marítima preocupa a União. As
recentes marés negras são intoleráveis. O tráfego de

hidrocarbonetos nas águas europeias é considerável. A União está
em vias de se dotar de legislação mais adequada em matéria de
segurança marítima. De qualquer modo, quanto mais se consome
petróleo, maior é o tráfego e, consequentemente, maiores são os
riscos de acidentes.

No decurso do último decénio, os gases que provocam o
efeito de estufa (CO2, metano, etc.) dos quais o Homem é
responsável, foram identificados como uma grave
ameaça para o clima planetário. Aceleram os fenómenos
de alterações climáticas e provocam, entre outros, a
fusão das grandes massas de gelo, o aumento do nível
dos oceanos e a subida das temperaturas atmosféricas.
Estes fenómenos estão a produzir-se a um ritmo mais
rápido e a atingir maiores proporções do que o
inicialmente previsto. A UE é responsável por 14% das
emissões mundiais de CO2. Na Conferência de Quioto de
Dezembro de 1997, assumiu o compromisso de reduzir
até 2008-2012 as suas emissões de gases com efeito de
estufa em 8% relativamente aos valores de 1990. A
tendência actual é para um aumento de 5%.



A segurança nuclear é um elemento importante nas nossas
relações com os países da Europa Oriental. Embora a União não
possua ainda normas comuns, pressiona no sentido de se
adoptarem normas «elevadas» na Europa Central e Oriental. Os
potenciais perigos sanitários e ambientais da energia nuclear
suscitam inquietações numa parte da opinião pública, que
observa atentamente o actual impasse em matéria de
armazenagem de resíduos altamente radioactivos.

Em conclusão, o futuro reserva-nos más surpresas, caso não
descubramos remédio para as actuais tendências do nosso
balanço energético. É necessário desacelerar a curva de
crescimento do consumo, através de medidas no plano da
procura. As fontes de energia renováveis têm um potencial
enorme. A nossa dependência em relação aos fornecedores
externos deve ser gerida de outro modo. Devemos ter em conta o
ambiente em todas as nossas escolhas energéticas, para
privilegiar soluções tão «limpas» quanto possível. Se não
tomarmos já medidas radicais, não cumpriremos os
compromissos assumidos. Ninguém não o fará por nós e as
consequências climáticas serão catastróficas. Vejamos agora em
pormenor pistas possíveis para uma acção.

16 17
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omo garantir que haverá sempre fontes de energia para
responder à nossa procura? Por outras palavras, como

garantir que a oferta será suficiente e a um preço razoável?
Cada fonte de energia pode substituir outra, ainda que
parcialmente, com vantagens e inconvenientes.

AGIR SOBRE A OFERTA
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A capacidade de produção eléctrica da UE eleva-se a 
600 GWe. Até 2020, será necessário construir quase
outro tanto, para fazer face ao consumo e para substituir
metade das actuais centrais, que vão chegar ao fim da
sua vida (camembert sur les sources de production
d’électricité dans l’UE). O peso do petróleo e do carvão
tenderá a diminuir. O gás natural vai predominar nas
novas capacidades. Provavelmente, a energia nuclear
não aumentará. O seu contributo irá depender de
diversos factores: processo de Quioto, competitividade,
aceitação pública, solução para o problema dos resíduos
e da segurança nos países candidatos à adesão.
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O petróleo deve perder a supremacia

Graças ao sector dos transportes, o petróleo tem ainda um futuro
risonho. Infelizmente, continua a ser uma componente essencial
da nossa economia. Poderemos tentar substitui-lo, o que tem sido
feito na produção de electricidade (mas é impossível no sector do
transporte aéreo), ou podermos fazer todos os possíveis para
garantir o seu fornecimento, obviamente a preços razoáveis.

A substituição dos combustíveis
para os transportes rodoviários
por biocombustíveis líquidos é
possível e em proporções não
desprezáveis. O único problema é
o custo de produção. Os Estados-
-Membros não parecem dispostos
a oferecer grande auxílio. No
entanto, é uma fonte de energia
100% endógena. O outro
combustível de substituição é o
gás natural, mas o seu contributo
manter-se-á marginal se não
beneficiar de auxílios.

Os actuais fornecedores da União concentram-se no Médio
Oriente e na OPEP. As suas reacções são altamente imprevisíveis,
pois dependem de numerosos parâmetros geopolíticos. Assim,
devemos organizar um diálogo permanente com os produtores
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Por que não combustíveis 
«Made in Europe»?

O contributo das energias renováveis dependerá da
vontade política em promovê-las e torná-las
economicamente atraentes. A liberalização dos
mercados da electricidade e do gás melhorará, sem
dúvida, a eficiência do sistema. No entanto, a diminuição
dos preços incitará a um maior consumo.



que permita reduzir as pressões sobre os preços. Devemos fixar
em conjunto os acordos e as modalidades de intervenção para
benefício mútuo.

É indispensável prever novos fornecedores. Inclui-se aqui,
nomeadamente, a Rússia e a região do mar Cáspio. Serão
necessários investimentos gigantescos. O papel da União será
determinante para criar uma segurança jurídica adequada para os
nossos investimentos. Tiveram já início discussões com a Rússia
com vista a um acordo de parceria no domínio da energia.

As existências de reservas nacionais devem ficar sujeitas a um
controlo europeu. Poderemos, assim, reagir de modo coerente e
rápido às crises. Quando os preços disparam, poderá mesmo
recorrer-se a um sistema de intervenção, tal como nos mercados
monetários.

Nunca se sabe, pelo que teremos sempre o carvão…

O carvão é objecto do primeiro Tratado Europeu (CECA). Apesar
deste passado glorioso, está em posição desfavorável face aos

hidrocarbonetos: mais poluente, menor
poder calorífico, transporte menos
prático e maior espaço de
armazenagem. A sua principal
vantagem é o seu preço: baixo e
estável. No entanto, a sua parte diminui
no nosso balanço energético.

Os progressos tecnológicos permitem
alimentar a esperança de que venha a
ter futuro. A investigação está
orientada para a redução do seu
impacto ambiental e o aumento do seu
rendimento energético. As tecnologias

limpas (gasificação, combustão) são uma realidade. No entanto, só
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Temos ainda necessidade 
de carvão



são viáveis graças a dispendiosos programas de modernização
das centrais.

A manutenção do acesso às reservas comunitárias de hulha
merece ser analisada. A Directiva «Electricidade» prevê que uma
parte de 15% da produção possa ser excluída das regras de
liberalização, para dar prioridade a fontes de energia autóctones.
Porque não a hulha europeia? Poderíamos manter as minas
abertas e conservar o saber-fazer do sector.

O gás natural é uma arma de dois gumes

Foram necessários anos para que o gás se tornasse popular, o que
já é uma realidade, graças às suas principais vantagens. Flexível na
utilização, polui menos do que os outros combustíveis fósseis,
existe em abundância e é relativamente barato. No entanto, pode
vir a ser vítima do seu êxito.
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O preço do gás natural está indexado em
função do do petróleo. As razões são
históricas. Dada a sua proximidade
geológica, eram as companhias
petrolíferas que o exploravam. A
indexação permitiu, no início, introduzi-
-lo progressivamente. Hoje, este
mecanismo já não tem justificação
económica. Poderá ser substituído, a
prazo, pelo jogo da oferta e da procura
de gás. Para tal, será necessária uma
verdadeira concorrência entre os
fornecedores, na sequência da
liberalização na União.



O mercado do gás é relativamente rígido, devido
à indexação do seu preço, aos contratos de
entrega de longo prazo e ao seu
encaminhamento por gasoduto. Prevê-se que o
preço do gás aumente perto de 20% até 2010.
Assim, é necessário garantir uma real
concorrência entre os nossos fornecedores. Tal
como no caso do petróleo, as existências de
reserva armazenadas podem ajudar a União a
precaver-se contra uma vulnerabilidade
excessiva.

A diversificação do aprovisionamento parece
uma solução adaptada ao aumento da nossa
dependência externa. Tal como no caso do

petróleo, a União terá todo o interesse em contribuir para a
construção de novas infra-estruturas de transporte. Note-se que o
gás natural liquefeito permite o fornecimento através do mar. Os
potenciais fornecedores encontram-se na Ásia Central, junto ao
Atlântico (Nigéria, Trindade), no Médio Oriente e ainda no
Magrebe.

A energia nuclear pode vir a desempenhar um papel
significativo

A energia nuclear contribui positivamente para a segurança do
aprovisionamento energético da União. A sua produção de CO2 é
desprezável, pelo que contribui favoravelmente para a luta contra
as alterações climáticas. É aproveitada apenas para a produção de
electricidade, na qual tem um peso, na União, superior a um terço.

O futuro deste sector é inseguro na União. Alguns Estados-
-Membros nuclearizados decidiram fechar progressivamente as
suas centrais. Serão substituídas por centrais tradicionais e por
unidades de produção a partir de fontes renováveis. Com
excepção da Finlândia, não há actualmente projectos de
construção de novas centrais.
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Devemos diversificar o
nosso aprovisionamento



Há que apoiar a investigação sobre a energia
nuclear. A União deve manter a sua
capacidade de ponta e o seu saber-fazer
neste domínio. Deve estar em condições de
transmitir às gerações futuras a experiência
adquirida e desenvolver os novos reactores,
ditos «limpos». A investigação incide nos
reactores do futuro, na fusão nuclear, na
gestão do combustível irradiado e na
armazenagem dos resíduos.

A gestão dos resíduos está e
envenenar o sector. É indispensável
que a União ataque este problema de
modo mais transparente, para se
encontrar uma solução. Esta questão condiciona em parte o
futuro da energia nuclear na União. Esta energia não poderá
desenvolver-se sem a garantia de um período de estabilidade
suficiente. Para tal, é necessário um consenso na população.

As renováveis devem ser mais do que encorajadas

As fontes de energia renováveis são muito pouco poluentes, mas
não ainda rendíveis no quadro actual. É altura de as ajudarmos a
desenvolverem-se. A União não se pode dar ao luxo de desprezar
esta fonte de energia endógena. No entanto, os obstáculos são
inúmeros. Além do preço, as condições de acesso ao mercado são
desfavoráveis. Uma directiva visa garantir uma penetração
significativa num mercado da electricidade liberalizado.

O quadro fiscal deve ser adaptado às renováveis. Deve permitir-
-lhes beneficiar de condições preferenciais para serem
competitivas face às outras fontes de energia. Por exemplo, o
futuro dos biocombustíveis depende totalmente das isenções
fiscais. Estão previstas medidas de promoção da sua utilização.
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É necessário debater o futuro
da energia nuclear
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Os auxílios são indispensáveis para o seu êxito
económico. Os investimentos iniciais são
significativos. Os auxílios podem assumir
diversas formas: fundos de compensação,
incentivos fiscais, tarifas fixas, auxílios à I&D,
direitos de prioridade para as redes eléctricas,
auxílios ao desenvolvimento e ao
funcionamento, contribuição por parte das
outras fontes actualmente rendíveis, etc.Que apoios 

às energias 
renováveis?

A União está a criar um mercado único da electricidade e
do gás que é o mais aberto e integrado do mundo.
Baseia-se numa abordagem comum da liberalização:
abertura progressiva, medidas essenciais de
transparência, obrigações de serviço público, fóruns
oficiais dos reguladores, princípios comuns de tarifação
do transporte, plano de infra-estruturas pan-europeu.
Estão na mesa propostas para se ir mais longe neste
sentido. Apontam para a possibilidade de, a partir do
2005, cada cidadão escolher o seu fornecedor de
electricidade e de gás. Estes sectores estão a passar por
uma mutação que tem como objectivos uma maior
eficiência e uma melhoria dos serviços.

A produção combinada de calor e de electricidade 
(co-geração) é considerada uma energia verde.
As aplicações deste modo de produção são muito
inovadoras. A utilização de microturbinas permite uma
produção de calor/electricidade cada vez mais
descentralizada. Graças a um rendimento cada vez mais
elevado (entre 80% e 99%), a co-geração permite reduzir
a procura em energia primária e as emissões de CO2.
Poderá triplicar até 2010, se tiver um quadro
regulamentar adequado.



Nas condições actuais, as renováveis
estagnarão numa parte de mercado
de cerca de 7% nos próximos 10 anos.
Só o recurso a medidas financeiras
permitirá duplicar a sua parte, de 6%
para 12%, no balanço energético.

Em conclusão, a União está perante
escolhas difíceis. A energia terá um
lugar cada vez mais importante na
nossa política externa. A segurança
dos nossos aprovisionamentos
externos exigirá novas formas de parceria com países
fornecedores e de trânsito. Devemos desenvolver o diálogo com
os países produtores, estabelecer parcerias privilegiadas,
encontrar novos fornecedores graças a novas redes e, por último,
modernizar e tornar mais seguras as redes de aprovisionamento
existentes. Há que apoiar sem reservas as renováveis, tal como se
fez com as outras fontes de energia. No entanto, as renováveis
estão longe de poder substituir as outras. Assim, devemos
responder rapidamente à questão delicada do papel da energia
nuclear na União. De qualquer modo, devemos privilegiar as
fontes de energia menos poluentes. Uma maior integração dos
mercados da electricidade e do gás contribuirá para uma maior
eficiência do sistema. No entanto, é evidente que as
possibilidades de intervenção na oferta são limitadas. Não há um
consenso na União quanto a uma política energética comum. As
perspectivas e a evolução dos mercados energéticos limitam
também a nossa margem de manobra. Por esta razão, estão muito
mais ao nosso alcance acções na procura.
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Não há fronteiras 
para os electrões 

e o metano
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oi com o primeiro choque petrolífero, em 1973, que a
Europa tomou medidas para reduzir a sua procura

energética. Foram tomadas medidas a nível nacional com
resultados diversos.
Hoje, é tempo de
adoptar uma política
voluntarista. O
potencial de poupança
é significativo e as
pistas são numerosas.

AGIR SOBRE A PROCURA

F

O nosso conforto tem um preço

Uma maior eficiência energética terá um efeito de
alavanca na oferta. A nossa eficiência global é apenas de
25%. O resto perde-se. Por exemplo, quando se produz
electricidade, o rendimento energético é apenas metade
do máximo possível. O resto perde-se sob a forma de
calor. A montante, é também necessária energia para
produzir e encaminhar o combustível. A jusante, temos
perdas na rede eléctrica, para não falar dos enormes
desperdícios subsequentes. Assim, uma unidade não
consumida significa, na realidade, quatro unidades
poupadas.



Continuar a diminuir a intensidade energética

O esforço em matéria de eficiência energética está a diminuir
gradualmente. No entanto, o potencial económico da melhoria do
rendimento energético é ainda estimado em 18% do consumo de
energia actual. O principal obstáculo vem dos consumidores que
rejeitam a utilização das tecnologias de eficiência energética. No
entanto, a oferta de produtos eficientes pode contribuir
eficazmente para a poupança de energia.
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Aparelhos com 
melhor desempenho

A realização de acções pontuais financiadas pelo
programa europeu SAVE permitiu obter resultados muito
bons. As directivas sobre rotulagem dos aparelhos e as
normas de eficiência para frigoríficos, caldeiras e
esquentadores foram coroadas de êxito quando
correctamente aplicadas. Este êxito deve-se
essencialmente ao controlo da aplicação das ditas
directivas. Os frigoríficos  hoje à venda consomem, em
média, menos 27% de energia do que no passado. Se
pensarmos que são necessárias 15 grandes centrais
eléctricas para alimentar todos os frigoríficos europeus…
Registam-se tendências similares nas máquinas de lavar e
nos fornos, que são abrangidos por uma estratégia global
para os aparelhos domésticos.
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Hoje, é necessário que a União reveja completamente a sua
política de gestão da procura. A Comissão Europeia adoptou um
plano de acção em Abril de 2000 para melhorar o rendimento
energético. Propõe-se melhorar em 1% a intensidade energética
da UE até 2010. No entanto, as verbas disponíveis neste domínio
são insignificantes.

Numerosas pistas sectoriais a explorar

Se considerarmos as políticas sectoriais, o potencial de poupança
de energia é perfeitamente realizável. As perspectivas de
aplicação são substanciais em determinados sectores. A Comissão
Europeia tenciona lançar sem demora novas medidas.
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O sector da construção é responsável por mais de
40% do consumo total de energia. Inclui-se aqui o
aquecimento, a produção de água quente, a
refrigeração e a iluminação. É possível reduzir
este consumo em mais de 22% até 2010, desde
que haja boas condições para os custos e a
eficiência. Está já na mesa uma proposta de
directiva relativa ao rendimento energético dos
edifícios. Propõe um método comum para o
cálculo do rendimento energético dos edifício
novos ou em renovação, a aplicação de normas
mínimas nesta matéria e um sistema de
certificação e controlo das instalações de
aquecimento e de refrigeração. Mais de 10
milhões de caldeiras e esquentadores instalados
na União têm uma idade superior a 20 anos. A
substituição destes aparelhos permitirá, só por si,
reduzir em 5% o consumo de energia utilizada
para o aquecimento no sector residencial.

Os nossos edifícios:
um grande filão 
para a poupança



A indústria tem ainda um papel a desempenhar. Os sectores que
são grandes consumidores de energia realizaram progressos
notáveis e atingem hoje níveis elevados de eficiência. No entanto,
a situação pode ser ainda melhorada.

A construção continua a ser um sector prioritário no aumento da
eficiência energética. Aqui, é possível economizar facilmente um
quinto do consumo de energia. Basta utilizar as tecnologias de
poupança de energia disponíveis e viáveis: isolamento térmico,
circulação de ar, equipamento eléctrico, etc. Para tal, o legislador
tem à sua disposição uma panóplia de instrumentos: incentivos à
renovação, normas de consumo, valores mínimos para a
poupança de energia, certificados energéticos, etc.

A iluminação constitui um «reservatório de poupança»
considerável. A realização de investimentos adequados permitirá
economizar 30% a 50% de electricidade. A Comissão Europeia
está a preparar um acordo voluntário com a indústria neste
domínio. A União adoptou ainda uma directiva que fixa normas
de eficiência para as lâmpadas fluorescentes.

Os aparelhos eléctricos apresentam também um enorme
potencial de poupança. A utilização de dispositivos mais
eficientes  para o modo de vigília permitirá obter economias
substanciais. Incluem-se aqui computadores, equipamento de
escritório, televisores, videogravadores, etc.

O transporte, dada a sua importância na procura, sobretudo
petrolífera, exige medidas de envergadura, que passarão pelo
reequilíbrio dos modos de transporte. O caminho-de-ferro deve
ser revitalizado em detrimento do transporte rodoviário, que
deve ser reestruturado. É necessário desenvolver o transporte
marítimo de curta distância  e o transporte fluvial. Há que
encorajar os transportes colectivos limpos nas cidades e
desenvolver veículos com maior eficiência energética (veículos
híbridos, veículos a pilhas de combustível).
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As novas tecnologias são o futuro da eficiência energética. É
imperativo que beneficiem de um maior apoio comunitário. O
apoio à oferta tecnológica existe desde há muito tempo. No
entanto, é preferível e possível promover a procura em benefício
dos potenciais utilizadores. Devem criar-se condições para o
desenvolvimento progressivo de mercados com dimensão
suficiente, auxiliando as entidades locais a equiparem-se, o que
será mais eficaz do que auxiliar a indústria. Além disso, as
experiências em grande escala são verdadeiras montras de
demonstração.
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O livro branco dos transportes visa controlar o
crescimento previsto para os transportes até 2010. Será
necessário reduzir os desequilíbrios entre os diferentes
modos de transporte e privilegiar o respeito do
ambiente. Será encorajada a reestruturação do sector
rodoviário. O caminho-de-ferro será revitalizado com a
abertura do mercado: trata-se de o tornar mais
competitivo face à estrada. Incentivos ao transporte
intermodal, a realização de uma verdadeira rede
transeuropeia de transportes e o estímulo à inovação
tecnológica são também prioritários. A Comissão
pretende ainda encorajar os Estados-Membros a
harmonizar os princípios tarifários. Estes devem ter em
conta os custos externos (poluição, acidentes)
ocasionados pelos diferentes modos de transporte.

Temos de diminuir o peso
do transporte rodoviário



A fiscalidade da energia deve ser adaptada

Trata-se de um instrumento simples e eficaz de incentivo à
mudança de comportamentos. Permite ainda integrar no preço
da energia os danos causados ao ambiente. Num mercado único
europeu, não deve haver disparidades fiscais. O risco é o da
concorrência fiscal e das distorções de concorrência. Por este
motivo, a União deve dotar-se de um quadro fiscal comum para a
energia. É lamentável que alguns Estados-Membros não o
desejem. Enquanto os preços da energia não reflectirem os seus
custos reais para a sociedade, as escolhas e os comportamentos
dos consumidores não mudarão.

Em conclusão, é necessário criar já instrumentos de orientação
da procura mais eficazes. Inclui-se aqui a fiscalidade, as medidas
regulamentares e os instrumentos de mercado. Não se pode
continuar a consumir irreflectidamente. O preço da energia deve
ser justo e encorajar a poupança. Uma melhor gestão da procura
terá também efeitos positivos no ambiente. Uma menor utilização
de combustíveis fósseis implica menores quantidades de CO2 e
menor poluição. Acima de tudo, é a dependência externa que

diminui.
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Pagar a energia 
por um preço justo

Assim, reduzir-se-ão as distorções existentes entre estes
e os seus efeitos nefastos. Será ainda necessário
promover os transportes urbanos não poluentes. A
Comissão tenciona ainda encorajar a eficiência
energética nos transportes, nomeadamente nos motores
e nos combustíveis.
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m conclusão, a União dispõe ainda de meios de acção,
embora reduzidos. O debate lançado pela Comissão

Europeia abre-nos os olhos. Encaminhamo-nos para uma
dependência externa dificilmente sustentável. Se nada fizermos,
não atingiremos os nossos objectivos ambientais. A situação
agrava-se à medida que a União se alarga. Neste contexto, como
garantir a nossa segurança de aprovisionamento energético?

O papel das autoridades continua a ser primordial

São os poderes públicos que fixam o quadro em que o mercado
pode agir. É possível orientar fortemente a política energética,
nomeadamente através de uma acção no domínio fiscal. De
qualquer modo, a nossa segurança energética exige bem mais do
que uma simples coordenação entre Estados-Membros. As
políticas terão mais força e legitimidade se forem decididas à
escala europeia. Durante quanto tempo poderemos ainda
prescindir delas?

Agir sobre a oferta: matar dois coelhos com uma
cajadada

Para uma acção na oferta, é necessário adoptar, desde já,
determinadas disposições destinadas a garantir a segurança do
aprovisionamento energético. É necessário tornar as redes mais
seguras e realizar acordos com os nossos fornecedores. As
renováveis são a única fonte endógena de que dispomos.
Devemos apoiá-las energicamente. Do mesmo modo, ao
privilegiarmos determinadas fontes em detrimento de outras,
garantiremos uma produção de energia mais respeitadora do

DEBATER AS NOSSAS ESCOLHAS
ENERGÉTICAS FUTURAS

E



ambiente. Não se pode dizer que a fiscalidade actual reflecte
correctamente o custo global de cada fonte de energia para a
sociedade.

Agir sobre a procura: a escolha do consumidor

Para uma acção na procura, já não há escolha: só com políticas
restritivas, por exemplo, fiscais ou regulamentares, poderemos
chegar a resultados concretos. Para tal, há que agir a dois níveis.
Primeiramente, a nível da disponibilização de tecnologias
energeticamente eficientes (produtos, domótica, etc.). Em
seguida, a nível da responsabilização do consumidor, fazendo-lhe
sentir mais fortemente as consequências para o ambiente das
suas escolhas de consumo. A poluição e a rarefacção dos recursos
são questões que dizem respeito a todos nós.

Passar em revista todas as opções

Para definir uma estratégia coerente, é necessário passar em
revista todas as opções e chegar a acordo sobre as medidas,
sobre um custo aceitável e sobre a repartição dos esforços. Trata-
-se do tema deste debate aberto pelo livro verde. No entanto, é já
uma certeza que o transporte será um sector-chave nas
estratégias a definir.
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Um debate para 
reconciliar os cidadãos

com os consumidores



Em resumo, é, talvez, necessário responsabilizar mais os
consumidores, dando-lhes meios para decidirem das suas opções
energéticas, tanto na produção como no consumo. Há que
descentralizar as decisões, dando a cada um o poder de escolher
e de gerir as consequências das escolhas. Entretanto, a União
deve orientar essas escolhas de acordo com os objectivos
estratégicos (segurança do aprovisionamento e ambiente). É
certo que a capacidade de intervenção pública é cada vez mais
limitada num mercado único. No entanto, só as autoridades
nacionais e europeias podem influenciar o futuro, recorrendo a
instrumentos adequados. É sobre estes instrumentos que
propomos, com este livro verde, uma reflexão.
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