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Este relatório foi desenvolvido pela Cascais Energia (www.cascaisenergia.org) e pela Câmara Municipal de Cascais, com o objectivo 
de identificar áreas prioritárias de actuação no âmbito da promoção da sustentabilidade energética do concelho de Cascais.

Com este estudo de diagnóstico pretende-se caracterizar os consumos energéticos do concelho de Cascais e identificar os sectores 
de maior consumo. Pretende-se igualmente determinar as emissões de dióxido de carbono, o principal gás com efeito de estufa 
responsável pelas alterações climáticas. Este estudo servirá de base a uma segunda fase do trabalho, onde serão avaliadas as opor-
tunidades para a eficiência energética e energias renováveis adequadas ao concelho de Cascais.

Foram recolhidos dados históricos e recentes relacionados com os consumos energéticos do concelho de Cascais. O mesmo foi 
feito para Portugal Continental, para efeitos comparativos. Também foram recolhidos dados relativos aos consumos energéticos 
da responsabilidade da autarquia de Cascais, que foram comparados com os dados a nível concelhio. Sempre que possível a infor-
mação foi desagregada por sector de actividade.

De modo a relacionar os consumos energéticos de Cascais, realizou-se uma análise comparativa dos resultados obtidos com ou-
tros municípios portugueses. Os indicadores utilizados foram o consumo de energia final e as emissões de dióxido de carbono per 
capita. Efectuou-se também uma recolha das melhores práticas de outros municípios.

Realizou-se a contextualização da situação do município de Cascais no âmbito das políticas energéticas e ambientais de mitigação 
das alterações climáticas, nacionais e europeias.

Por fim, determinaram-se as projecções e cenários de evolução da procura de energia no município de Cascais. Consideraram-se os 
cenários Business As Usual (BAU) e os cenários com vista a cumprir as metas impostas nas políticas energéticas.

1. Objectivos
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2.1. Metodologia utilizada na matriz

A determinação das emissões de Gases de Efeito de Estufa (GEE) foi efectuada com base no Protocolo CCP (Cities for Climate 
Protection) do ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives). O ICLEI é uma agência internacional que tem como 
missão instigar e auxiliar a acção de governos locais de modo a atingir o desenvolvimento sustentável. O ICLEI criou a campanha 
CCP, que tem o objectivo de impulsionar e apoiar os governos locais que tenham integrado a protecção do clima em políticas e de-
cisões a curto e longo prazo, e cujas acções atinjam reduções mensuráveis nas emissões locais de GEE. Pretende guiar os governos 
locais na realização dos seus objectivos de redução de emissões, e é iniciado com inventários e projecções de emissões, prosse-
guindo com a determinação de metas e o desenvolvimento de um plano de acção, e culminando na implementação e verificação 
das medidas. O Protocolo CCP foi desenvolvido para ajudar estas localidades na quantificação das suas emissões. A abordagem 
padronizada facilita as comparações entre governos locais. Este protocolo refere duas análises comparativas – uma para as opera-
ções do governo local e outra da comunidade como um todo. Naturalmente, a primeira é um subconjunto da segunda.

Os gases que devem ser necessariamente incluídos nesta análise são o dióxido de carbono resultante da combustão de com-
bustíveis fósseis, incluindo o associado à produção de electricidade consumida no concelho, e o metano proveniente de aterros 
sanitários. Este último, encontra-se fora do âmbito deste estudo, não tendo sido assim considerado.

O CCP adopta a convenção que a queima de lenha ou biomassa não contribui para o inventário de emissões de dióxido de carbo-
no, pois esta representa um fechar do ciclo de carbono para aquele material.

Este protocolo indica que deve ser feita uma análise sectorial das emissões do concelho: sector doméstico, serviços, indústria, 
transporte, resíduos sólidos e outros. Esta análise sectorial deve também ser efectuada a nível da autarquia, nomeadamente em 
edifícios, veículos, iluminação pública, tratamento de esgotos e águas. Neste estudo a análise foi efectuada sempre que os dados 
disponíveis o permitiram.

As emissões de dióxido de carbono foram determinadas apli-
cando factores de emissão aos valores encontrados para o 
consumo de energia final, consoante a fonte energética.

No caso do consumo eléctrico, as emissões são baseadas na 
média anual de emissões por uso final de kWh. Os factores va-
riam anualmente de acordo com as variações no fornecimento 
de energia primária. Em Portugal, os anos mais secos implicam 
uma utilização mais intensiva das centrais termoeléctricas, em 
detrimento das hídricas, aumentando consequentemente as 
emissões registadas. O valor determinado pela Energias de 
Portugal (EDP) para o ano de 2005 foi 731 gCO2/kWh. [2]

Em relação aos combustíveis fósseis, os factores de emissão são 
baseados nas emissões por unidade de energia final e não variam 
de ano para ano. Os factores considerados foram os que cons-
tam da Tabela 1, que correspondem aos utilizados no Inventário 
Nacional de Gases com Efeito de Estufa, publicado em 2004.

2. Metodologia

Combustível Poder calorífico 
Inferior

Factor de emissão 
de CO2(kg/GJ)

Carvão 29,29 GJ/ton 98,3

Petróleo 43,72 GJ/ton 71,9

GPL 47,28 GJ/ton 63,1

Gasolinas 44,77 GJ/ton 69,3

Gasóleos 43,31 GJ/ton 74,1

Fuel 40,17 GJ/ton 77,4

Gás Natural 38,74 GJ/Nm3 x 103 56,1

Tabela 1 – Tabela de valores de poder calorífico inferior e de factor de emissão de CO2. [3]
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2.2. Recolha de dados nacionais 
e do Município de Cascais
A metodologia utilizada neste relatório foi baseada na recolha de dados disponibilizados pela Direcção Geral de Energia e Geologia 
(DGEG) acerca dos consumos de energia eléctrica e de gás natural, bem como das vendas de combustíveis.

Os dados estatísticos relacionados com o consumo de energia eléctrica em Portugal Continental e em cada concelho do país 
encontram-se desagregados por sector de actividade.

Em relação ao gás natural, foi a Lisboa Gás que forneceu os dados do consumo em cascais e a sua atribuição por sector de 
actividade.

Relativamente à análise do consumo de combustíveis, os únicos dados disponibilizados pela DGEG são os das vendas de combus-
tíveis em Portugal Continental e por concelho. Apesar de estas duas quantidades (consumo e venda de combustíveis) não serem 
as mesmas, pois o combustível pode ser adquirido num concelho e utilizado noutro, considera-se que os dados das vendas de 
combustíveis proporcionam uma boa aproximação para a análise efectuada.

2.3 Recolha de dados sobre a Autarquia 
de Cascais

Os dados solicitados à autarquia de Cascais foram os seguintes:

Consumo total de electricidade nos edifícios municipais em 2005;•	

Consumo total de gás (propano, butano e natural) nos edifícios municipais em 2005;•	

Lista dos edifícios municipais mais importantes (considerando por exemplo, que os edifícios mais importantes são alimenta-•	
dos em BTE e MT);

Consumo total de electricidade na iluminação pública em 2005;•	

Consumo total de combustíveis em 2005.•	

Os únicos dados que a autarquia pode fornecer foram os balanços financeiros dos custos com energia em 2005. Assim, os consu-
mos foram estimados com base na facturação desse ano. Este facto é indicativo da necessidade de melhorar os sistemas de gestão 
de energia municipal, nomeadamente com a medição e monitorização mais detalhada de consumos de energia nos equipamen-
tos, edifícios e frota municipais.
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Portugal é um país com escassos recursos energéticos convencionais, o que 
conduz a uma elevada dependência do exterior. Em 2005, as importações de 
energia chegaram aos 87%.

Do total de energia importada, o petróleo é o que tem um maior peso (71%), 
seguindo-se o gás natural e o carvão, com 14% e 12%, respectivamente.

É fácil verificar que as necessidades energéticas nacionais continuam a ser 
muito dependentes de combustíveis fósseis. 

Nos parágrafos seguintes irá fazer-se uma análise do consumo de energia final 
em Portugal Continental. Este consumo foi calculado adicionando os consu-
mos de energia final por sector (método bottom-up).

3.1. Consumo de energia final

De modo a determinar o consumo de energia final em Portugal Continental em 2005, converteram-se os valores dos consumos 
de energia encontrados para a tonelada equivalente de petróleo – tep. Em relação ao consumo de gás natural, subtraiu-se o valor 
consumido pelo sector produtor de electricidade, de modo a não contabilizar duplamente a electricidade produzida nas centrais a 
gás natural. Depois de aplicar a metodologia bottom-up, consultou-se o balanço energético para esse ano de modo a determinar o 
consumo de energia final proveniente de lenhas e resíduos vegetais e de calor, pois estes não estão contabilizados na metodologia 
usada. Na medida em que o balanço energético corresponde aos consumos de Portugal e Ilhas, de modo a estimar os valores dos 
consumos destes dois tipos de energia para Portugal Continental, efectuou-se uma proporção entre o número de habitantes.

O valor total encontrado para o consumo de energia final foi 
18.845 ktep. Considerando que a população residente em 
Portugal Continental, em 2005, era 10.082.154 habitantes, é pos-
sível calcular o consumo de energia final per capita – 1,9 tep/hab, 
que corresponde a 22 MWh/hab e a 78 GJ/hab. 

Verifica-se que a fonte energética mais representada é a dos 
combustíveis fósseis (56%), onde estão englobados o butano, 
o propano, a gasolina, o gasóleo e o fuel; seguida pela electrici-
dade (21%). As lenhas e resíduos vegetais, recursos considera-
dos renováveis, têm uma fracção significativa no consumo de 
energia final (9%).

Para se ter uma noção mais precisa do valor de energia consumida 
por cada fonte energética, na tabela seguinte encontra-se o consu-
mo de cada fonte energética em diferentes unidades de energia.

3. Panorama Nacional
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Figura 1 – Importações por fonte de energia, em 2005.
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Figura 2 – DIstribuição do consumo de energia final em Portugal Continental, 
em 2005, por fonte energética
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O cálculo para determinar o consumo 
dos combustíveis fósseis em giga joules 
(GJ) foi elaborado tendo por base o po-
der calorífico inferior de cada fonte ener-
gética (Tabela 1).

Num estudo de consumo de energia é 
interessante analisar a evolução que este 
tem sofrido ao longo dos últimos anos. 
O gráfico que se segue ilustra a evolução 
do consumo de energia final em Portugal 
desagregada por fonte de energia.

Constata-se que o consumo de energia final 
cresceu cerca de 7% de 2000 a 2005. Para 
esse crescimento contribuíram, principal-
mente, o aumento do consumo de electrici-
dade, gás natural e gasóleo, que cresceram 
cerca de 20%, 75% e 14%, respectivamen-
te. O crescimento foi no entanto atenuado 
pela diminuição do consumo de butano, 
propano, gasolina e fuel, diminuições da 
ordem dos 19%, 14%, 14% e 19%, respec-
tivamente. A diminuição do consumo de 
butano e propano pode ser justificada pela 
introdução do gás natural no consumo do-
méstico e de alguns serviços. Quanto à di-
minuição do consumo de gasolina, pensa-
se que se deve em parte aos consecutivos 
aumentos do preço do barril do petróleo. A 
diminuição do consumo de fuel advém da 
produção de electricidade em centrais de 
gás natural, em detrimento da produção 
em centrais a fuel, passando essas centrais 
a serem utilizadas apenas para fazer face a 
horas de pico. 

Fonte energética Consumo (ktep) Consumo (GWh) Consumo (GJ)
Electricidade 3.916 45.537 163.933.462

Gás Natural 1.630 18.951 61.657.210

Combustíveis Fósseis 10.554 122.727 441.300.675

Lenhas e Resíduos Vegetais 1.641 19.077 68.676.955

Calor 1.104 12.840 46.224.394

Total 18.845 219.131 781.792.696

Tabela 2 – Consumo de energia final em Portugal Continental, em 2005.
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em Portugal Continental, por fonte energética.0
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Energia Final 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Electricidade 3.260 3.390 3.519 3.657 3.792 3.916

Gás Natural 932 1.159 1.310 1.403 1.507 1.630

Butano 464 451 463 419 408 374

Propano 638 620 598 574 594 551

Gás Auto 23 23 22 22 23 24

Gasolina 2.149 2.052 2.140 2.061 1.978 1.845

Petróleos 10 7 5 4 3 3

Gasóleo 4.740 5.115 5.230 5.255 5.432 5.420

Fuel 2.895 2.913 3.269 2.040 1.852 2.337

Lenhas e Resíduos 1.556 1.590 1.563 1.610 1.625 1.641

Calor 993 944 966 1.003 1.038 1.104

Total 17.662 18.264 19.085 18.049 18.251 18.845

Tabela 3 – Evolução do consumo de energia final, em ktep, em Portugal Continental, por fonte energética.

3.2. Consumo de energia eléctrica

Em 2005, foram consumidos em Portugal Continental cerca de 45.537 GWh de energia eléctrica. A divisão sectorial deste consumo 
pode ser analisada no gráfico seguinte.

2,2%

37,0%
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28,0%

29,9%
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Indústria

Produção de electricidade

Construção e obras públicas

Transportes

Sector doméstico

Serviços

Figura 4 – Divisão sectorial do consumo de electricidade em Portugal Continental, 
em 2005.

Tabela 4 – Divisão sectorial do consumo de electricidade em Portugal Continental, 
em 2005.

Sector de actividade Consumo de electricidade 
(GWh)

Agricultura e pescas 1.012

Indústria 16.853

Produção de electricidade 142

Construção e obras públicas 631

Transportes 507

Sector doméstico 12.763

Serviços 13.629

Total 45.537
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Verifica-se que o sector industrial, o dos 
serviços e o doméstico são os que mais 
consomem electricidade, com uma frac-
ção de aproximadamente 37%, 28% e 
30%, respectivamente. 

No gráfico da figura seguinte encontra-se 
a evolução do consumo de electricidade 
em Portugal Continental, desagregada 
por sector de actividade.

O consumo de electricidade cresceu cer-
ca de 20% de 2000 a 2005, muito devido 
ao crescimento do consumo de electrici-
dade no sector doméstico (crescimento 
de 32%) e ao sector dos serviços (cresci-
mento de 27%). 

Por sua vez, o crescimento do consumo 
de electricidade na indústria foi de cerca 
de 8% nesses últimos 5 anos. 

Sector de actividade 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Agricultura e pescas 706 769 832 873 965 1.012

Indústria 15.672 15.889 16.142 16.470 16.701 16.853

Produção de electricidade 71 56 94 94 301 142

Construção e obras públicas 540 618 656 657 665 631

Transportes 464 460 463 493 495 507

Sector doméstico 9.699 10.239 10.975 11.401 11.975 12.763

Serviços 10.761 11.383 11.757 12.533 12.992 13.629

Total 37.913 39.414 40.920 42.522 44.093 45.537

Tabela 5 – Evolução do consumo de electricidade, em GWh, em Portugal Continental, por sector de actividade.
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Figura 5 – Evolução do consumo de electricidade, em Portugal Continental, por sector de actividade.

3.2.1.Sector industrial

De modo a analisar com mais detalhe o consumo de electricidade em Portugal Continental no sector industrial em 2005, desagre-
gou-se este sector nos respectivos subsectores.
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Verifica-se que a indústria química e de 
derivados de petróleo foi o subsector que 
consumiu mais electricidade neste ano 
(19%), seguido pela indústria do papel e 
da cerâmica, vidro e cimento (14%).

No gráfico da figura 7 encontra-se a 
evolução do consumo de electricida-
de dos subsectores da indústria em 
Portugal Continental.

O consumo de electricidade no sector in-
dustrial sofreu um aumento de cerca de 
7,5% de 2000 a 2005. Analisando o gráfi-
co e a tabela anteriores, verifica-se que a 
Indústria Metalúrgica foi o subsector no 
qual o aumento de consumo de electrici-
dade foi mais acentuado (51%), seguindo-
se as Outras Indústrias Transformadoras, 
com aumentos de cerca de 29%. 

É também interessante realçar que os 
únicos subsectores onde o consumo 
de electricidade diminuiu foram o da 
indústria têxtil, vestuário e couro e o 
da madeira e cortiça, com reduções de 
consumo da ordem dos 20%.
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Subsectores da Indústria Consumo de 
electricidade 

(GWh)
Indústria Extractiva 471

Alimentação Bebidas e Tabaco 1.582

Indústria têxtil, vestuário e couro 1.790

Indústria da Madeira e Cortiça 710

Indústria do Papel 2.286

Ind. química, deriv. do petróleo 3.122

Ind. cerâmica, vidro e cimento 2.325

Indústria Metalúrgica 1.401

Prod. Metál. Máq. Equipamentos 1.668

Outras Ind. Transformadoras 751

Elevação/Abastecimento de Água 747

Total 16.853
Figura 6 – Consumo de electricidade no sector industrial, em Portugal Continental, em 2005.

Tabela 6 – Consumo de electricidade no sector industrial, em 
Portugal Continental, em 2005.
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Figura 7 – Evolução do consumo de electricidade no sector industrial, em Portugal Continental.
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3.2.2. Sector dos serviços

Aplicou-se a metodologia descrita acima ao sector dos serviços. No gráfico da figura seguinte encontra-se o consumo de electrici-
dade no sector dos serviços, em Portugal Continental, em 2005. 

Subsectores da Indústria 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Indústria Extractiva 412 455 431 444 466 471

Alimentação, Bebidas e Tabaco 1.481 1.492 1.512 1.544 1.581 1.582

Indústria têxtil, vestuário e couro 2.328 2.266 2.331 2.076 1.902 1.790

Indústria da Madeira e Cortiça 911 908 741 672 603 710

Indústria do Papel 1.902 1.935 1.827 2.053 2.164 2.286

Ind. química, deriv. do petróleo 2.768 2.805 2.878 3.022 3.081 3.122

Ind. cerâmica, vidro e cimento 2.240 2.294 2.338 2.220 2.324 2.325

Indústria Metalúrgica 930 864 980 1.204 1.307 1.401

Produção Metalomecânica Máquinas e Equipamentos 1.505 1.568 1.543 1.607 1.650 1.668

Outras Ind. Transformadoras 581 645 868 915 877 751

Elevação/Abastecimento de Água 614 657 693 711 747 747

Total 15.672 15.889 16.142 16.470 16.701 16.853

Tabela 7 – Evolução do consumo de electricidade no sector industrial, em GWh, em Portugal Continental.
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Figura 8 – Consumo de electricidade no sector dos serviços, em Portugal 
Continental, em 2005.

Subsectores dos Serviços Consumo de 
electricidade 

(GWh)
Comércio por Grosso e Retalho 4.128

Restauração 1.494

Hotelaria 540

Bancos e Seguros 1.439

Outros Serviços 6.028

Total 13.629

Tabela 8 – Consumo de electricidade no sector dos serviços, em Portugal 
Continental, em 2005
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Figura 9 – Evolução do consumo de electricidade no sector dos serviços, em Portugal Continental.

Verifica-se que, apesar de o subsector 
Outros Serviços ter uma maior contri-
buição no consumo de electricidade em 
2005, o Comércio por Grosso e Retalho é 
o subsector individual com maior consu-
mo. A Restauração e Bancos e Seguros 
apresentam um consumo bastante 
semelhante.

Considerando a evolução do consumo 
de electricidade no sector dos serviços, 
em Portugal Continental ( fig.9 da tabela 
9), veirfica-se entre 2000 e 2005 um au-
mento de cerca de 26,7% do consumo 
de electricidade no sector dos serviços, 
sendo que o único subsector que teve 
uma diminuição de consumo foi o da 
Restauração (aproximadamente menos 
10%). Nos restantes subsectores o au-
mento do consumo foi similar aproxi-
mando-se dos 30%.

Tabela 9 – Evolução no consumo de electricidade no sector dos serviços, em GWh, em Portugal Continental.

Subsectores dos Serviços 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Comércio por Grosso e Retalho 3.084 3.360 3.546 3.842 3.954 4.128

Restauração 1.634 1.663 1.439 1.478 1.510 1.494

Hotelaria 406 418 450 476 512 540

Bancos e Seguros 1.066 1.129 1.264 1.337 1.390 1.439

Outros Serviços 4.571 4.812 5.059 5.400 5.625 6.028

Total 10.761 11.383 11.757 12.533 12.992 13.629

3.3 Consumo de gás natural

No ano de 2005, o consumo de gás natural em Portugal Continental foi cerca de 4.015 x 106 Nm3. A divisão sectorial deste consu-
mo está evidenciada no gráfico seguinte.
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Figura 10 – Estrutura sectorial do consumo de gás natural em Portugal Continental, 
em 2005

Sector de actividade Consumo de Gás Natural
(103 Nm3)

Agricultura e pescas 4.171

Indústria 1.184.023

Produção de electricidade 2.423.264

Construção e obras públicas 6.328

Transportes 10.969

Sector doméstico 217.337

Serviços 168.736

Total 4.014.828

Tabela 10 – Consumo de gás natural em Portugal Continental, em 2005, por sector 
de actividade.
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O sector da produção de electricidade foi, 
sem dúvida, o maior consumidor de gás 
natural em 2005 (60,4%), seguido pelo sec-
tor industrial, com uma fracção de cerca de 
29,5%.

O aumento do consumo de gás natural em 
Portugal cresceu acentuadamente nesses 
últimos 5 anos, cerca de 86%. Para esse cres-
cimento, muito contribuiu a produção de 
electricidade, já que nesse mesmo período 
o consumo de gás natural por parte deste 
sector aumentou 94%, e o sector industrial, 
onde o aumento foi de 67%. Apesar de te-
rem um peso menos significativo no total 
nacional do consumo de gás natural, os au-
mentos do consumo nos sectores domésti-
co e no dos serviços foram também muito 
elevados (178% e 36%, respectivamente).

Figura 11 – Evolução do consumo de gás natural em Portugal Continental, por sector de actividade
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Sector de actividade 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Agricultura e pescas 131 2.133 3.323 3.710 3.577 4.171

Indústria 707.153 891.159 987.646 1.041.514 1.103.702 1.184.023

Produção de electricidade 1.251.409 1.279.402 1.653.412 1.457.980 2.071.036 2.423.264

Construção e obras públicas 205 1.726 3.663 4.558 7.303 6.328

Transportes 1.193 5.137 7.547 9.817 9.694 10.969

Sector doméstico 78.243 125.847 158.426 171.498 195.510 217.337

Serviços 123.684 105.572 118.819 138.880 151.698 168.736

Total 2.162.019 2.410.977 2.932.838 2.827.957 3.542.519 4.014.828

Tabela 11 – Evolução do consumo de gás natural em Portugal Continental, em 103 Nm3, por sector de actividade.
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Figura 12 – Consumo de gás natural no sector industrial, em Portugal Continental, em 2005.

Subsectores da Indústria Consumo 
de gás na-

tural (103 
Nm3)

Indústria Extractiva 24.185

Alimentação, Bebidas e Tabaco 72.016

Indústria têxtil, vestuário e couro 157.990

Indústria da Madeira e Cortiça 15.740

Indústria do Papel 41.949

Ind. química, deriv. do petróleo 175.303

Ind. cerâmica, vidro e cimento 583.410

Indústria Metalúrgica 53.390

Prod. Metál. Máq. Equipamentos 54.908

Outras Ind. Transformadoras 5.133

Total 1.184.023

Tabela 12 – Consumo de gás natural no sector industrial, em 
Portugal Continental, em 2005.

3.3.1 Sector industrial

De modo a analisar com mais detalhe o consumo de gás natural em Portugal Continental no sector industrial em 2005, desagre-
gou-se este sector nos respectivos subsectores. 
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Subsectores da Indústria 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Indústria Extractiva 4.757 11.426 17.215 21.319 22.129 24.185

Alimentação, Bebidas e Tabaco 28.634 47.479 55.517 71.542 76.820 72.016

Indústria têxtil, vestuário e couro 79.176 133.099 156.729 167.829 173.767 157.990

Indústria da Madeira e Cortiça 5.748 7.839 8.872 10.260 14.057 15.740

Indústria do Papel 5.325 14.851 23.435 34.901 39.440 41.949

Ind. química, deriv. do petróleo 51.747 70.319 79.760 87.977 108.862 175.303

Ind. cerâmica, vidro e cimento 466.621 533.435 560.760 550.222 566.388 583.410

Indústria Metalúrgica 32.514 30.341 37.412 44.303 45.019 53.390

Produção Metalomecânica Máquinas e Equipamentos 30.882 38.672 44.073 48.397 52.279 54.908

Outras Ind. Transformadoras 1.751 3.698 3.872 4.762 4.941 5.133

Total 707.153 891.488 987.767 1.041.629 1.103.797 1.184.196

A Indústria da cerâmica, vidro e cimento 
consumiu sozinha cerca de metade do 
consumo total de gás natural do sector 
industrial do ano de 2005. A Indústria 
química e de derivados do petróleo apa-
rece em seguida, mas muito afastada, 
com cerca de 14,8% do consumo total do 
sector industrial.

O aumento do consumo de gás natural 
na indústria, nos 5 anos analisados, foi 
acentuado, aproximando-se dos 70%. 
Verifica-se que todos os subsectores 
contribuíram para esse aumento, no en-
tanto existem uns onde esse acréscimo 
foi maior. Por exemplo, o crescimento 
do consumo de gás natural na Indústria 
de Papel foi de 688% e o da Indústria 
Extractiva de 408%. A Indústria da ce-
râmica, vidro e cimento, apesar de ser 
a que tem um maior peso na factura de 
gás natural do sector industrial, é a que 
apresenta menores crescimentos (25%) 
no período analisado.
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Figura 13 – Evolução do consumo de gás natural no sector industrial, em Portugal Continental.

Tabela 13 – Evolução do consumo de gás natural no sector industrial, em 103 Nm3, em Portugal Continental.
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3.3.2. Sector dos serviços

No gráfico da figura seguinte encontra-se o consumo de gás natural no sector dos serviços, em Portugal Continental, em 2005.
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Figura 14 – Consumo de gás natural no sector dos serviços, em Portugal Continental, 
em 2005.

Subsectores dos Serviços Consumo de gás 
natural 

(103 Nm3)
Comércio por Grosso e Retalho 20.053

Restauração 13.965

Hotelaria 13.327

Outros Serviços 121.392

Total 168.736

Tabela 14 – Consumo de gás natural no sector dos serviços, em Portugal 
Continental, em 2005.

Como era de esperar, o subsector denominado Outros Serviços é o que representa uma maior fatia do consumo do sector dos 
serviços (cerca de 70%), já que engloba diversos serviços não contabilizados nos restantes subsectores. Por sua vez, o Comércio 
por Grosso e Retalho é o que mais contribui, por si só, para a factura de gás natural do sector dos serviços.

No período analisado, o aumento do consumo de gás natural no sector dos serviços foi de aproximadamente 36%. Verificou-se 
que o crescimento mais acentuado foi o do subsector hoteleiro (cerca de 241%), seguido do subsector da restauração com um 
aumento de cerca de 159%.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Outros Serviços

Hotelaria

Restauração

Comércio por Grosso e Retalho

103 Nm3

Figura 15 – Evolução do consumo de 
gás natural no sector dos serviços, em 
Portugal Continental.
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Sector de actividade 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Comércio por Grosso e Retalho 13.978 14.074 16.490 16.595 15.766 20.053

Restauração 6.433 11.163 14.135 13.446 14.624 13.965

Hotelaria 3.961 8.285 9.567 9.828 11.969 13.327

Outros Serviços 99.313 72.049 78.628 99.011 109.340 121.392

Total 123.684 105.572 118.819 138.880 151.698 168.736

Tabela 15 – Evolução no consumo de gás natural no sector dos serviços, em 103 Nm3, em Portugal Continental.

3.4. Vendas de combustíveis

Em 2005, o total de vendas de combustíveis em Portugal Continental atingiu os 10.231 kton.
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Figura 16 – Estrutura de vendas de combustíveis em 
Portugal Continental, em 2005.

Tipo de combustível Vendas de combustíveis (kton)
Butano 328

Propano 483

Gás-Auto 22

Gasolinas 1.725

Petróleos 2

Gasóleos 5.237

Fuel 2.434

Total 10.231

Tabela 16 – Vendas de combustíveis em Portugal Continental, em 2005, por tipo de combustível.

Os gasóleos foram os combustíveis mais vendidos em 2005 (cerca de 5.237 kton), seguidos pelo fuel-oil e pelas gasolinas, com 
vendas que atingiram os 2.434 kton e os 1.725 kton, respectivamente.

No gráfico da Figura 17 seguinte encontra-se a evolução da venda de combustíveis em Portugal Continental, desagregada por tipo 
de combustível.
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Figura 17 – Evolução da venda de combustíveis em Portugal Continental.

Verifica-se que não existem alterações 
significativas nas vendas de combustíveis 
no período de 2000 a 2005, à parte de 
uma descida nas vendas de fuel-oil e de 
gasolina. A diminuição de fuel-oil deve-
-se sobretudo ao facto de as centrais de 
produção de electricidade a fuel terem 
sido em parte substituídas por centrais 
a gás natural e, actualmente, apenas fun-
cionarem em horas de pico. A de gasoli-
na pode ser explicada pelo aumento do 
preço do petróleo,  como já foi referido 
anteriormente. 

Não é possível efectuar uma análise sub-
sectorial das vendas de combustíveis, 
pois estes dados não se encontram dis-
poníveis na DGEG.

Tabela 17 – Evolução da venda de combustíveis, em kton, em Portugal Continental.

Tipo de combustível 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Butano 407 396 406 368 358 328

Propano 560 544 525 504 521 483

Gás-Auto 20 20 19 20 20 22

Gasolinas 2.008 1.918 2.000 1.926 1.849 1.725

Petróleos 10 7 5 4 3 2

Gasóleos 4.580 4.942 5.053 5.078 5.273 5.237

Fuel 3.016 3.034 3.405 2.125 1.929 2.434

Total 10.601 10.861 11.412 10.024 9.953 10.231

3.5. Emissões de gases de efeito de estufa

Aplicando os factores de conversão correspondentes a cada fonte de energia, determinaram-se as emissões de GEE. As emissões 
totais em 2005, em Portugal Continental foram 68.965 ktonCO2.



Maio 2009

25

48%

5%

47%

Electricidade

Gás Natural 

Combustíveis Fósseis

Figura 18 – Emissões de GEE em Portugal Continental, em 2005, por fonte 
de energia.

Energia Final Emissões de CO2 (kton)
Electricidade 33.288

Gás Natural 3.459

Combustíveis fósseis 32.219

Total 68.965

Tabela 18 – Emissões de GEE em Portugal Continental, em 2005, por fonte de 
energia.

A electricidade e os combustíveis fósseis são os maiores responsáveis pelas emissões de GEE (fracções de 48% e 47% respectivamente).

Considerando a população residente em Portugal Continental em 2005, é possível efectuar o cálculo das emissões per capita – 
6,8 tonCO2/hab.

3.5.1. Emissões por sector de actividade

As emissões de GEE podem ser desagregadas por sector quando se considera o consumo de electricidade e o consumo de gás 
natural. No entanto, no caso do consumo de combustíveis, essa desagregação não pode ser efectuada tendo por base os dados 
disponíveis, não sendo, contudo, o âmbito deste estudo.

Na figura seguinte encontra-se a distribuição por sectores, das emissões de GEE relacionadas com o consumo de electricidade.
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Sector de actividade Emissões de CO2 (kton)

Agricultura e pescas 740

Indústria 12.320

Produção de electricidade 104

Construção e obras públicas 461

Transportes 371

Sector doméstico 9.330

Serviços 9.963

Total 33.288

Figura 19 – Emissões de GEE devido ao consumo de electricidade em Portugal 
Continental, em 2005, por sector de actividade.

Tabela 19 – Emissões de GEE devido ao consumo de electricidade em Portugal 
Continental, em 2005, por sector e actividade.
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Evidencia-se que os sectores doméstico e de ser-
viços são os maiores responsáveis pelas emissões, 
o que é natural visto estes dois sectores serem os 
maiores consumidores de electricidade.

Na figura seguinte encontra-se a desagregação sec-
torial das emissões de GEE relacionados com o con-
sumo de gás natural. Neste gráfico não se encon-
tram as emissões de que é responsável o sector de 
produção de electricidade, pois estas emissões já 
foram contabilizadas no consumo de electricidade.

Neste caso, o sector industrial possui a maior frac-
ção de emissão de GEE (74,4%), o que seria de 
esperar visto este ser o sector mais consumidor 
de gás natural, a seguir ao sector de produção de 
electricidade. 
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Figura 20 – Emissões de GEE devido ao consumo de gás natural em Portugal 
Continental, em 2005, por sector de actividade.

Tabela 20 – Emissões de GEE devido ao consumo de gás natural em Portugal 
Continental, em 2005, por sector de actividade.

Sector de actividade Emissões de CO2 (kton)

Agricultura e pescas 9

Indústria 2.573

Construção e obras públicas 14

Transportes 24

Sector doméstico 472

Serviços 367

Total 3.459
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4. Concelho de Cascais

Cascais é um concelho delimitado a Norte pelo concelho de Sintra, a Este pelo concelho de Oeiras e a Sul e Oeste pelo Oceano 
Atlântico.

Este município é constituído por seis freguesias e possui uma área de 97,4 km2, correspondente a 0,1% da superfície total de 
Portugal Continental.

A população residente neste concelho em 2005 era de 183.573 habitantes, o que corresponde a 1,8% da população residente em 
Portugal Continental. A densidade populacional em Cascais, em 2005, era cerca de 1.884,7 hab/km2.

Figura 21 – A costa atlântica do concelho de Cascais. [6] Figura 22 – Mapa do Concelho de Cascais. [7]
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nº de habitantesNo período de 2000 a 2005 a população 
residente em Cascais aumentou cerca de 
7,6%. Este valor corresponde a mais do 
dobro do valor nacional – em Portugal 
Continental a população aumentou 
aproximadamente 3,2%.

Figura 23 – Evolução do número de habitantes em Cascais.

Figura 24 – População residente em cada uma das freguesias do concelho de Cascais, em 2001.
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Figura 25 – Densidade populacional das freguesias e do concelho de Cascais, em 2001.

Verifica-se que a freguesia de São 
Domingos de Rana é a mais populosa, 
seguida por Cascais e Alcabideche. No 
entanto, de modo a compreender me-
lhor a realidade de cada freguesia deve-
se analisar a densidade populacional de 
cada uma delas.

Pela análise do gráfico anterior verifi-
ca-se que as  freguesias de Cascais e 
Alcabideche têm uma densidade popu-
lacional abaixo do total do concelho de 
Cascais. A densidade populacional mais 
elevada encontra-se na Parede.

Verifica-se que as empresas mais repre-
sentadas no concelho de Cascais são as 
que pertencem ao sector dos serviços.
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Figura 26 – Empresas sedeadas no concelho de Cascais no final de 2004, por sector de actividade

4.1. Consumo de energia final

De modo a calcular o consumo de energia final em Cascais, em 2005, aplicou-se a mesma metodologia usada na determinação do 
consumo de energia final em Portugal Continental. Considerou-se igualmente o consumo de lenhas e resíduos florestais em Cascais, 
e estimou-se este valor a partir do valor para Portugal Continental, fazendo uma proporção entre o número de habitantes.
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Fonte energética Consumo
(tep)

Consumo
(MWh)

Consumo
(GJ)

Electricidade 56.782 660.257 2.376.924

Gás Natural 10.454 121.558 395.497

Combustíveis Fósseis 102.889 1.196.385 4.301.285

Lenhas e Resíduos Vegetais 29.872 347.347 1.250.451

Total 199.997 2.325.548 8.324.156
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Figura 27 – Consumo de energia final em Cascais, em 2005, por fonte energética

Tabela 21 – Consumo de energia final em Cascais, em 2005
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Figura 28 – Evolução do consumo de energia final por fonte energética, em Cascais.

Desta forma, o valor total encontrado para o consumo de 
energia final foi 200 ktep, cerca de 1,1% do total consu-
mido em Portugal Continental. Considerando a população 
residente em Cascais em 2005, é possível calcular o consu-
mo de energia final per capita – 1,1 tep/hab – valor inferior 
ao estimado a nível nacional, correspondente a 13 MWh/
hab e a 45 GJ/hab. 

Os combustíveis fósseis, que são a fonte energética mais 
representada (cerca de 52%), incluem o butano, o pro-
pano, a gasolina, o gasóleo e o fuel. A electricidade é a 
segunda fonte energética mais consumida em Cascais, 
representando uma fracção de cerca de 28%. As lenhas 
e resíduos vegetais, recursos renováveis, têm uma frac-
ção bastante significativa (15%).

Verifica-se que a estrutura do consumo de energia final 
por fonte em Cascais é bastante semelhante ao da de 
para Portugal Continental, ou seja, tanto Cascais como 
Portugal Continental têm uma fracção de consumo de 
combustíveis superior a 50%, seguida pelo consumo de 
electricidade, depois pelas lenhas e resíduos vegetais, e 
por fim o gás natural.
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O consumo total de energia final cresceu 
cerca de 13% de 2001 a 2005, atingindo 
os 199.997 tep em 2005. Em termos per-
centuais foi o consumo de gás natural 
que mais cresceu nesse período (mais de 
170%), muito devido à sua introdução no 
sector doméstico e dos serviços. O con-
sumo de electricidade e gasóleo também 
sofrem um aumento (17% e 23% respec-
tivamente). Em oposição houve um de-
créscimo do consumo de gasolina, fuel, 
butano e propano, estes dois últimos 
eventualmente devido à sua substituição 
por gás natural. Provavelmente a dimi-
nuição do consumo de gasolina pode 
também ser explicada pelo aumento das 
vendas dos veículos a gasóleo.

Energia Final 2001 2002 2003 2004 2005
Electricidade 48.497 49.554 52.065 54.194 56.782

Gás Natural 3.787 6.244 7.422 8.407 10.454

Butano 5.874 5.154 4.617 5.843 4.371

Propano 8.247 7.157 6.246 8.504 6.337

Gás Auto 55 354 133 251 148

Gasolina 41.400 49.039 42.246 45.705 39.422

Petróleos 3 2 2 3 3

Gasóleo 41.065 51.582 46.495 56.163 50.673

Fuel 322 466 485 1.337 1.935

Lenhas e Resíduos Vegetais 27.946 27.722 28.836 29.353 29.872

Total 177.197 197.275 188.547 209.760 199.997

Tabela 22 – Evolução do consumo de energia final, em tep, em Cascais, por fonte energética.

4.2. Consumo de energia eléctrica

Em 2005, foram consumidos, no município de Cascais, 660.257 MWh de electricidade, cerca de 1,5% do total consumido em 
Portugal Continental.

No gráfico da Figura 29 encontra-se a divisão sectorial deste consumo.
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Transportes
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Sector de actividade Consumo de 
electricidade

(MWh)
Agricultura e pescas 2.394

Indústria 49.960

Produção de electricidade 0,318

Construção e obras públicas 14.832

Transportes 8.835

Sector doméstico 316.961

Serviços 267.276

Total 660.257

Figura 29 – Estrutura sectorial do consumo de electricidade em Cascais, em 2005. Tabela 23 – Divisão sectorial do consumo de electricidade em Cascais, em 2005.
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Verifica-se que o sector doméstico e 
o dos serviços são os maiores consu-
midores de electricidade no concelho 
(316.961MWh e 267.276MWh respectiva-
mente), seguidos pelo sector industrial 
com uma fracção bastante menos signifi-
cativa (49.960MWh, que equivale a 7,6% 
do consumo total de electricidade).

Como era de prever, o consumo de elec-
tricidade aumentou nos últimos anos: 
considerando o período de 2000 a 2005 
esse aumento foi de 24%, um pouco 
superior ao verificado a nível nacional 
– 20%.

O sector doméstico foi o que apresen-
tou um maior crescimento nesse perí-
odo (cerca de 32%), seguido do sector 
dos serviços com um crescimento de 
24%. Estes são prioritários em termos de 
intervenção.
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Figura 30 – Evolução do consumo de electricidade em Cascais, por sector de actividade

Sector de actividade 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Agricultura e pescas 2.838 1.624 1.369 1.973 2.188 2.394

Indústria 51.058 49.487 49.697 48.356 49.833 49.960

Construção e obras públicas 14.225 15.324 13.654 15.045 15.109 14.832

Transportes 8.821 8.613 8.059 9.231 9.173 8.835

Sector doméstico 239.938 253.845 270.771 281.604 292.953 316.961

Serviços 215.452 235.031 232.664 249.195 260.904 267.276

Total 532.332 563.924 576.213 605.404 630.160 660.257

Tabela 24 – Evolução do consumo de electricidade, em MWh, em Cascais, por sector de actividade
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4.2.1 Sector industrial

De modo a analisar com mais detalhe o consumo de electricidade em Cascais no 
sector industrial em 2005, desagregou-se este sector nos respectivos subsectores.
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electricidade 

(MWh)
Indústria Extractiva 154

Alimentação, Bebidas e 
Tabaco

5.930

Indústria têxtil, vestuário 
e couro

516

Indústria da Madeira e 
Cortiça

992

Indústria do Papel 2.213

Ind. química, deriv. do 
petróleo

2.367

Ind. cerâmica, vidro e 
cimento

3.320

Indústria Metalúrgica 108

Prod. Metál. Máq. 
Equipamentos

20.602

Outras Ind. 
Transformadoras

8.673

Elevação/Abastecimento 
de Água

5.085

Total 49.960

Figura 31 – Consumo de electricidade no sector industrial, em 2005, em Cascais.

Tabela 25 – Consumo de electricidade no sector industrial, 
em Cascais, em 2005.

Verifica-se que o subsector Fabrico de Produtos Metálicos, Máquinas e 
Equipamentos é o que apresenta uma maior consumo no ano de 2005 (41,2%), 
seguindo-se o subsector que representa as Outras Indústrias Transformadoras, 
com cerca de 17,4%. Os subsectores com menor peso são a Indústria Metalúrgica 
e a Extractiva, que representam cerca de 0,2 e 0,3%, respectivamente, do total de 
electricidade consumida no sector industrial. 

Figura 32 – Evolução do consumo 
de electricidade no sector indus-
trial, em Cascais.
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Verifica-se que o consumo de electricidade por parte do sector industrial no concelho de Cascais diminuiu cerca de 2%, no período 
em estudo. Essa diminuição foi mais acentuada na Indústria da Madeira e Cortiça (decréscimo de cerca de 72% em 2005 quando 
comparado com 2000). Existem porém alguns subsectores onde se verificaram aumentos de consumo, por exemplo na Indústria 
Extractiva houve um crescimento de 152% do consumo, e na Indústria do Papel de cerca de 85%.

4.2.2 Sector dos serviços

Aplicou-se a metodologia descrita acima ao sector dos serviços. No gráfico da figura seguinte encontra-se o consumo de electrici-
dade no sector dos serviços, em Cascais, em 2005. 

Subsectores da Indústria 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Indústria Extractiva 61 90 87 125 176 154

Alimentação, Bebidas e Tabaco 5.079 5.222 5.456 5.534 5.728 5.930

Indústria têxtil, vestuário e couro 575 580 501 474 604 516

Indústria da Madeira e Cortiça 3.538 3.647 1.401 1.252 1.156 992

Indústria do Papel 1.197 1.367 1.580 1.884 2.077 2.213

Indústria química, deriv. do petróleo 3.221 3.330 2.390 1.839 2.305 2.367

Indústria cerâmica, vidro e cimento 3.214 3.394 3.210 3.087 3.309 3.320

Indústria Metalúrgica 113 132 90 75 88 108

Produção Metalomecânica Máquinas e Equipamentos 22.864 22.293 21.964 21.819 21.024 20.602

Outras Indústrias Transformadoras 6.103 5.178 7.638 7.438 8.804 8.673

Elevação/Abastecimento de Água 5.093 4.255 5.379 4.829 4.561 5.085

Total 51.058 49.487 49.697 48.356 49.833 49.960

Tabela 26 – Evolução do consumo de electricidade no sector industrial, em MWh, em Cascais.
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Subsectores dos Serviços Consumo de 
electricidade (MWh)

Comércio por Grosso e Retalho 93.735

Restauração 29.304

Hotelaria 18.802

Bancos e Seguros 30.369

Outros Serviços 95.065

Total 267.276

Figura 33 – Consumo de electricidade no sector dos serviços, em Cascais, em 2005. Tabela 27 – Consumo de electricidade no sector dos serviços, em Cascais, em 2005.
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Em 2005 o consumo de electricidade no sector dos serviços atingiu os 262.276 MWh, o que corresponde a um aumento de 24% 
quando comparado com o valor verificado para 2000 (215.452MWh). O subsector onde se verificou um maior acréscimo foi o dos 
Bancos e Serviços (78%), seguindo-se a Hotelaria, com crescimentos da ordem dos 40%. Verifica-se também que a Restauração foi 
o único subsector onde o consumo de electricidade diminui nesse período (cerca de 21%).

4.3. Consumo de gás natural

Em 2005, foi consumido 10.209 x 103 Nm3 de gás natural em Cascais, o que corresponde a 0,3% do total consumido em Portugal 
Continental. Este baixo valor deve-se ao facto do sector da produção de electricidade ser o maior consumidor do pais, e este sector 
não estar representado em Cascais.
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Figura 34 – Evolução do consumo de electricidade no sector dos serviços, em Cascais.

O consumo de electricidade por par-
te dos subsectores Outros Serviços e 
Comércio por Grosso e Retalho é seme-
lhante, sendo que estes dois subsecto-
res são responsáveis por cerca de 70% 
do total de electricidade consumida 
pelo sector dos serviços. Por sua vez a 
Restauração e os Bancos e Seguros apre-
sentam também consumos semelhantes 
(cerca de 30.000MWh).

Sector de actividade 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Comércio por Grosso e Retalho 74.560 80.109 83.702 85.985 92.636 93.735

Restauração 36.990 39.797 29.023 29.333 29.827 29.304

Hotelaria 13.655 15.267 15.573 16.884 17.528 18.802

Bancos e Seguros 17.099 21.356 28.734 29.614 31.641 30.369

Outros Serviços 73.148 78.502 75.632 87.379 89.273 95.065
Total 215.452 235.031 232.664 249.195 260.904 267.276

Tabela 28 – Evolução no consumo de electricidade no sector dos serviços, em MWh, em Cascais.
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Sector de actividade Consumo de Gás 
Natural

(103 Nm3)
Indústria 1.080

Construção e obras públicas 857

Sector doméstico 5.420

Serviços 3.130

Total 10.486

Figura 35– Estrutura sectorial do consumo de gás natural em Cascais, em 2005.[8] Tabela 29 – Consumo de gás natural em Cascais, em 2005, por sector de actividade.
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Figura 36 – Evolução do consumo total de gás natural em Cascais.

Ano Consumo de Gás Natural

(103 Nm3)
2001 3.698

2002 6.098

2003 7.248

2004 8.210

2005 10.209

Tabela 30 – Evolução do consumo total de gás natural em Cascais.

Os sectores da Agricultura e Pescas e dos Transportes não se encontram representados no consumo de gás natural em Cascais. 

O sector com maior peso no consumo de gás natural no município é o sector doméstico (52%), seguindo-se os sectores dos ser-
viços com 30%.

É de referir que a soma do consumo de gás natural por sector de actividade não corresponde, apesar de se aproximar bastante, ao 
valor considerado para o ano de 2005. Isto acontece devido às diferentes fontes de dados: aqueles relacionados com a desagre-
gação do consumo de gás natural foram fornecidos, como já foi referido, pela LisboaGás, enquanto os valores para a evolução do 
consumo são da DGEG. 

O consumo de gás natural, como referido anteriormente, cresceu acentuadamente nestes últimos anos (mais de 170%), muito 
devido à introdução do gás natural no sector doméstico e no dos serviços para aquecimento de águas e utilização na cozinha.
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No concelho de Cascais, e tendo em conta o seu parque industrial, verifica-se que existem apenas três tipos de indústria que uti-
lizam gás natural nos seus processos – Alimentação, Bebidas e Tabaco; Indústria do Papel e Indústria Cerâmica, Vidro e Cimento, 
sendo que a primeira e a última possuem uma fatia de quase 100% do consumo total neste sector.

4.3.2. Sector dos serviços

No gráfico da figura seguinte encontra-se o consumo de gás natural no sector dos serviços, em Cascais, em 2005. 

4.3.1. Sector industrial

De modo a analisar com mais detalhe o consumo de gás natural em Cascais no sector industrial em 2005, desagregou-se este 
sector nos respectivos subsectores.
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Figura 37 – Consumo de electricidade no sector industrial, em Cascais, em 2005.

Subsectores da Indústria Consumo 
de gás 

natural 
(103 Nm3)

Alimentação Bebidas e Tabaco 546

Indústria do Papel 1

Ind. cerâmica, vidro e cimento 533

Total 1.080

Tabela 31 – Consumo de gás natural no sector industrial, em 
Cascais, em 2005

3%

18%

28%

51% Comércio por Grosso e Retalho

Restauração

Hotelaria

Outros Serviços

Subsectores dos Serviços Consumo de gás 
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 (103 Nm3)
Comércio por Grosso e Retalho 99

Restauração 578

Hotelaria 861

Outros Serviços 1.592

Total 3.130

        

Figura 38 – Consumo de gás natural no sector dos serviços, em Cascais, em 2005. Tabela 32 – Consumo de gás natural no sector dos serviços, em Cascais, em 2005.
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Mais uma vez, e como era de esperar, o subsector Outros Serviços é o que possui um maior peso no consumo total de gás natural 
no sector dos serviços (51%)  Isto deve-se ao facto de este subsector englobar todos os serviços não considerados nos outros 
subsectores. Ao subsector da Hotelaria correspondem cerca de 28% do consumo total, seguindo-se a Restauração com cerca de 
18%.

4.4. Vendas de combustíveis

Em 2005, as vendas de combustíveis em Cascais atingiram as 97.345 toneladas, o que corresponde a 1,0% do total das vendas de 
combustíveis em Portugal Continental.
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Figura 39 – Vendas de combustíveis no concelho de Cascais, em 2005, 
por tipo de combustível.

Tipo de combustível Vendas de combustíveis (ton)

Butano 3.834

Propano 5.559

Gás-Auto 131

Gasolinas 36.843

Gasóleos 48.960

Petróleos 2

Fuel 2.016

Total 97.345

Tabela 33 – Vendas de combustíveis em Cascais, em 2005, por tipo de combustível.
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Figura 40 – Evolução da venda de combustíveis em Cascais

Verifica-se que os combustíveis mais 
vendidos no concelho de Cascais são os 
gasóleos (cerca de 48.960 ton), seguidos 
das gasolinas (aproximadamente 36.843 
ton), sendo que estes dois representam 
mais de 88% das vendas de combustí-
veis no concelho.  
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A nível global a venda de combustíveis não teve, no período de 2000 a 2005, uma evolução regular, tendo crescido uns anos e 
decrescido outros. No ano de 2005 o consumo total foi menor do que no ano de 2004 e quase igual ao do ano de 2000. O ano de 
2005 é muito particular, visto todas as vendas de combustível terem decrescido menos as de fuel-oil. O decrescimento da venda 
de butano e propano deve-se à gradual introdução de gás natural no sector doméstico e dos serviços. O decréscimo do gasóleo e 
da gasolina eatá relacionado com o aumento do preço do petróleo. 

4.5. Emissões de gases de efeito de estufa

As emissões de GEE estimadas para 2005, em Cascais, foram 810.957 tonCO2, cerca de 1,2% do total de emissões para Portugal 
Continental.

No gráfico seguinte encontram-se as fracções emitidas pelas diferentes fontes de energia.

Tipo de combustível 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Butano 4.976 5.153 4.521 4.050 5.126 3.834

Propano 8.404 7.234 6.278 5.479 7.460 5.559

Gás-Auto 2 49 313 118 222 131

Gasolinas 42.482 38.692 45.831 39.482 42.715 36.843

Petróleos 4 3 2 2 2 2

Gasóleos 40.711 39.676 49.838 44.923 54.264 48.960

Fuel 1.045 335 485 505 1.393 2.016

Total 97.624 91.142 107.268 94.559 111.182 97.345

Tabela 34 – Evolução da venda de combustíveis, em toneladas, em Cascais.
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Electricidade 482.648

Gás Natural 22.187

Combustíveis fósseis 306.122

Total 810.957

Figura 41 – Emissões de GEE em Cascais, em 2005, por fonte de energia. Tabela 35 – Emissões de GEE Cascais, em 2005, por fonte de energia.
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A electricidade e os combustíveis fósseis são os maiores responsáveis pelas emissões de GEE, tal como acontece em Portugal 
Continental. Verifica-se que em conjunto estas duas fontes de energia contribuem para cerca de 97% do total de emissões, sendo 
a fracção do gás natural de apenas 3%.

Considerando a população residente em Cascais em 2005, as emissões per capita são 4,4 tonCO2/hab, valor inferior ao nacional 
(6,8 tonCO2/hab).

4.5.1. Emissões por sector de actividade

Na figura seguinte encontra-se a divisão por sectores das emissões de GEE de que é responsável o consumo de electricidade.
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Figura 42 – Emissões de GEE devido ao consumo de electricidade em Cascais, em 
2005, por sector de actividade.

Sector de actividade Emissões de CO2
(ton)

Agricultura e pescas 1.750

Indústria 36.520

Produção de electricidade 0,232

Construção e obras públicas 10.842

Transportes 6.458

Sector doméstico 231.699

Serviços 195.378

Total 482.648

Tabela 36 – Emissões de GEE devido ao consumo de electricidade em Cascais, em 
2005, por sector e actividade

Evidencia-se que os sectores doméstico e de serviços são os maiores responsáveis pelas emissões (quase 90% do total), o que é 
natural visto estes dois sectores serem os maiores consumidores de electricidade.
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Sendo o sector doméstico o principal responsábel pelo consumo de gás natural neste município, faz todo o sentido que seja 
este sector o mais responsável pelas emissões que advêm desse consumo, apresentando emissões da ordem dos 11.779 tonCO2, 
seguindo-se o sector dos serviços com 6.803 tonCO2. É de notar que o valor total de emissões de CO2, provocados pelo consumo 
de gás natural em Cascais (Tabela 37), não corresponde ao valor enunciado anteriormente (22.187 tonCO2). Esta pequena discre-
pância de dados deve-se ao facto de se estar a utilizar, como já foi referido, os dados da LisboaGás na análise sectorial e os dados 
da DGEG na análise temporal.

Na figura seguinte encontra-se a desagregação sectorial das emissões de GEE de que é responsável o consumo de gás natural.
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Figura 43 – Emissões de GEE devido ao consumo de gás natural em Cascais, em 
2005, por sector de actividade

Sector de actividade Emissões de CO2 (ton)

Indústria 2.345

Construção e obras públicas 1.863

Sector doméstico 11.779

Serviços 6.803

Total 22.789

Tabela 37 – Emissões de GEE devido ao consumo de gás natural em Cascais, em 
2005, por sector de actividade
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5. A Autarquia de Cascais

De modo a realizar uma análise do consumo de energia final na autarquia de Cascais, bem como das emissões de GEE de que esta 
é responsável, fez-se primeiro um estudo de consumo de electricidade, seguido do consumo de gás natural e por final o consumo 
de combustíveis.

5.1. Consumo de energia final

Para calcular o consumo de energia final na autarquia de Cascais, em 2005, converteram-se, para tep os valores dos consumos de 
energia determinados utilizando a metodologia descrita na Secção 2.3.

Desta forma, o valor total encontrado para o consumo de energia final foi 2.690 tep, cerca de 1,3% do total consumido em Cascais.
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Gasóleo

Fonte energética Consumo
(tep)

Consumo
(MWh)

Consumo
(GJ)

Electricidade 2.173,57 25.274 90.987

Gás Natural 5,88 68 246

Butano 0,55 6 23

Propano 1,46 17 61

Gasolina 96,09 1.117 4.023

Gasóleo 412,48 4.796 17.267

Total 2.690,03 31.279 112.606

Figura 44 – Consumo de energia final na Autarquia de Cascais, em 2005, por fonte 
energética.

Tabela 38 – Consumo de energia final na Autarquia de Cascais, em 2005, por fonte 
energética.

Verifica-se que a fonte energética mais importante é a electricidade, com uma fracção de cerca de 80,8%, seguida do gasóleo que 
contribui em 15,3%.
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A estimativa encontrada para o consumo total de energia eléctrica na autarquia foi de 25.274 MWh, que corresponde a 3,8% do 
consumo de electricidade no concelho de Cascais nesse ano.

Verifica-se que a iluminação pública é o sector mais importante no consumo de electricidade da autarquia, com cerca de 79%. O 
consumo dos edifícios municipais surge na segunda posição, bastante distanciado do primeiro, com cerca de 17%.

5.3. Consumo de combustíveis
Em relação ao consumo de gás natural, na autarquia de Cascais consumiram-se 5.740 Nm3 em 2005, que corresponde a 0,06% do 
consumo total no concelho.

Relativamente ao consumo de outro tipo de combustíveis, as estimativas encontram-se na tabela seguinte.

Consumo de electricidade
(MWh)

Edifícios Municipais – BTE 4.109

Edifícios Municipais – MT 70

Edifícios Municipais – BTN 281

Iluminação Pública – BTN 19.899

Semáforos – BTN 569

Abrigos – BTN 176

MUPIS – BTN 169

Total 25.274

Tabela 39 – Consumo de electricidade na Autarquia de Cascais, em 2005. Figura 45 – Consumo de electricidade na Autarquia de Cascais, em 2005.
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Figura 46 – Consumo de combustíveis fósseis na Autarquia de Cascais, em 2005

Consumo de combustíveis (kg)
Butano 481

Propano 1.280

Gasolina 89.807

Gasóleo 398.535

Total 490.103

Tabela 40 – Consumo de combustíveis na Autarquia de Cascais, em 2005

5.2. Consumo de energia eléctrica

Em relação ao consumo de energia eléctrica consideraram-se 40 locais alimentados a Baixa Tensão Especial, 62 edifícios municipais 
alimentados a Baixa Tensão Normal, a Iluminação Pública, 74 Semáforos, 193 Abrigos e 70 Mupis.
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A electricidade e os combustíveis fósseis são os maiores responsáveis pelas emissões de GEE, tal como acontece no concelho de 
Cascais e em Portugal Continental.

A autarquia de Cascais consumiu 490.103 kg de combustível em 2005, valor que corresponde a 0,5% em Cascais desse ano. O com-
bustível mais consumido foi o gasóleo, que representa cerca de 80% do total do consumo de combustíveis.

5.4. Emissões de gases de efeito de estufa

As emissões estimadas para 2005, provocadas pela autarquia de Cascais, foram 20.051 tonCO2, cerca de 2,5% do total de emissões 
para Cascais.

No gráfico seguinte encontram-se as fracções emitidas pelas diferentes fontes de energia.

92,14%

0,06%

0,03% 1,39% 6,38%

Electricidade

Gás Natural

Butano + Propano

Gasolina 

Gasóleo

Figura 47 – Emissões de GEE provocadas pela Autarquia de Cascais, em 2005, por 
fonte de energia.

Tabela 41 – Emissões de GEE provocadas pela Autarquia de Cascais, em 2005, por 
fonte de energia.

Energia Final Emissões de CO2(ton)
Electricidade 18.475

Gás Natural 12

Butano e Propano 5

Gasolina 279

Gasóleo 1.279

Total 20.051
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De modo a comparar os recultados obtidos para o concelho de Cascais com outros concelhos do país, recolheu-se informação 
acerca de alguns deles (tabela 42).

6. Análise Comparativa

Seixal (2003) Sintra (2004) Lisboa (2002) Porto (2004)
Consumo de energia final per capita (tep/hab) 1,30 0,83 1,82 1,34

Emissões de CO2per capita (tonCO2/hab) 6,17 3,59 8,27 5,29

Tabela 42 – Indicadores de outros concelhos portugueses.

Na medida em que os dados encontrados se referem a anos diferentes do ano de referência desta matriz, recorreu-se a indicadores que 
foram determinados a partir de dados históricos do consumo de energia e de emissões de CO2 do concelho de Cascais (Tabela 43).

Tabela 43 – Indicadores determinados a partir de dados históricos de Cascais.

Cascais 2002 2003 2004
Consumo de energia final per capita (tep/hab) 1,12 1,05 1,16

Emissões de CO2per capita (tonCO2/hab) 4,62 4,64 4,52
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Para comparar os indicadores relativos a Lisboa, 
Seixal, Sintra e Cascais, deve-se ter em conta o facto 
de estas três últimas serem cidades dormitórios, ou 
seja, a maior parte dos seus residentes trabalha em 
Lisboa. Isto explica os elevados valores per capita de 
Lisboa, onde os sectores dos serviços e dos trans-
portes têm um elevado peso no consumo energéti-
co, consumo este que é efectuado por pessoas que 
não residem em Lisboa.

A realidade entre Sintra e Cascais não difere mui-
to, logo seria de esperar que tivessem valores se-
melhantes, no entanto a capitação energética de 
Sintra é bastante inferior à de Cascais, o que pode 
ser explicado por Sintra ter uma maior densidade 
populacional.

O concelho do Seixal tem um consumo energético 
per capita superior ao de Cascais, devido ao facto 
de ter mais indústria do que Cascais.

O Porto apresenta uma capitação energética su-
perior à de Cascais, o que se deve ao facto de esta 
cidade desempenhar, na área metropolitana do 
Porto, o papel que Lisboa desempenha na sua área 
metropolitana.

Em relação às emissões de dióxido de carbono per 
capita, verifica-se que seguem uma tendência se-
melhante à capitação energética, o que é natural na 
medida em que o consumo energético é o maior 
responsável por estas emissões. A única excepção a 
esta tendência é o concelho do Seixal, que, apesar 
de ter uma capitação energética maior do que a do 
Porto, tem uma emissão de CO2 per capita superior 
a este. 
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Figura 48 – Capitação energética de diferentes municípios portugueses.

Figura 49 – Emissões de dióxido de carbono per capita em diferentes municípios portugueses.
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7. Boas Práticas dos Municípios

Existem inúmeras Boas Práticas a serem desenvolvidas, quer em municípios nacionais quer em municípios europeus, que contri-
buem para um aumento da utilização de energia renováveis e da eficiência energética, e uma consequente diminuição do consu-
mo energético.

7.1. Energias Renováveis

7.1.1. Nacional

Existem já algumas práticas, a nível municipal, de aproveitamento de energias renováveis para produção de energia térmica e 
produção de energia eléctrica. 

Biogás

Uma oportunidade interessante é o aprovei-
tamento de biogás que advém dos resíduos 
sólidos urbanos, de lamas provenientes das 
águas residuais, para produção de electrici-
dade e calor. Existem já alguns municípios 
onde essa boa prática foi desenvolvida. 

O município de Almada tem na ETAR do 
Portinho da Costa um sistema de cogeração, 
cujo input é biogás produzido por digestão 
anaeróbia das lamas que provêm da depura-
ção de águas residuais urbanas, e os outputs 
são electricidade e calor que são utilizados 
na própria ETAR para diversos fins (o calor é 
utilizado no tratamento das lamas).

No aterro sanitário de Sermonde, onde são 
depositados os resíduos sólidos urbanos 
dos Concelhos de Vila Nova de Gaia e Santa 
Maria da Feira, existe uma central de produ-
ção de energia, que a partir de biogás pro-
duz electricidade e calor. A electricidade é 
exportada para a rede eléctrica, enquanto 
parte do calor é utilizada para o aquecimen-
to de uma nave de separação de resíduos  
nas instalações do aterro sanitário. Figura 50 – ETAR do Portinho da Costa. [13]
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Biodiesel

O sector dos transportes tem grande peso na factura energética 
nacional e na factura de emissões de GEE. 

Em Oeiras está a ser desenvolvido um projecto que visa a re-
colha de óleos alimentares usados em diversos sectores, no-
meadamente os sectores do Canal HORECA (abrange os esta-
belecimentos de hotelaria, restauração e cafetaria), o sector 
doméstico, as cantinas da Câmara Municipal de Oeiras e as 
Escolas, para produção de biodiesel que será posteriormente 
utilizado na frota municipal de veículos. 

A Agência Municipal de Energia de Sintra tem em curso, des-
de 2005, um projecto denominado “Plano de Valorização dos 
Óleos Alimentares Usados – Utilização de Biodiesel”, que visa o 
aproveitamento de óleos alimentares usados para produção de 
biodiesel e posterior utilização na frota municipal. 

Figura 51 – Vista geral do sistema solar instalado em Granja. [14]

Solar Térmico

O aproveitamento térmico da energia solar é uma tecnologia 
já muito conhecida e tecnicamente desenvolvida, que possui 
provas demonstradas a nível mundial. 

As piscinas de Granja possuem um sistema solar térmico para 
aquecimento da água da piscina interior e, no Verão, da pisci-
na exterior. Este sistema está em funcionamento desde Abril 
2005.

Nesta área também a Câmara Municipal de Cascais, apoiada 
pela Agência Cascais Energia, está a desenvolver um projecto 
denominado "Cascais Solar", que tem como objectivo ajudar os 
munícipes no processo de escolha, compra e instalação de sis-
temas de energia solar térmica.

Figura 52 – Oleões colocados em diversos locais do concelho de Sintra. [16]
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7.1.2. Europeu

Solar

Tendo como finalidade a promoção da utilização da energia solar para produção de água quente, o município de Barcelona lançou, 
no ano de 2000, um programa denominado Barcelona Solar Ordinance, que através de legislação local exigia que todos os edifícios 
novos e edifícios submetidos a grandes remodelações utilizassem energia solar para fazer face a 60% das suas necessidades de 
água quente. Esse projecto foi adoptado noutras cidades espanholas e finalmente em 2005 o governo espanhol decidiu impor 
esses requisitos a nível nacional.

Fazendo parte de um sistema geral de renovação, em Kirklees, no Reino Unido, está a ser construída uma aldeia solar, onde 121 
habitações têm parte das suas necessidades energéticas cobertas pela enérgia solar. Os sistemas solares instalados fornecem 20% 
da electricidade necessária e 50 a 60% das necessidades de água quente. Para além dos benefícios a nível ambiental e energético, 
este projecto resultou em benefícios sociais e económicos na medida em que criou emprego local e aumentou o know-how da 
população no que diz respeito ao aproveitamento da energia solar para fins energéticos. 

Biomassa

Em Estugarda, na Alemanha, os resíduos florestais que advêm do corte de árvores e arbustos situados em parques e zonas verdes 
da cidade são utilizados para aquecer os edifícios municipais. As caldeiras instaladas produzem cerca de 7.000 MWh de energia por 
ano, cobrindo 80% das necessidades de aquecimento dos edifícios. Desta forma o consumo de combustíveis fósseis foi reduzido 
em 75%, tendo a factura energética sido reduzida em cerca de 217.000€ por ano.

7.2. Eficiência Energética

7.2.1 Nacional

As actividades de eficiência energética a nível municipal vão desde simples campanhas promocionais junto dos cidadãos e da 
indústria, à aplicação de tecnologias mais eficientes.

As auditorias/diagnósticos energéticos podem também ser considerados boas práticas na medida em que, de certa forma, podem 
contribuir para melhorar a eficiência energética do município. 

A Agência Municipal de Energia e Ambiente de Oeiras elaborou diagnósticos energéticos a edifícios municipais e a escolas primá-
rias, tendo também desenvolvido o diagnóstico energético e ambiental à frota municipal de Oeiras. No mesmo âmbito a Agência 
Municipal de Energia de Almada (AGENEAL) fez uma auditoria energética e ambiental aos vários edifícios e equipamentos da 
Câmara Municipal de Almada. Estes estudos estão a ser desenvolvidos noutros municípios para além dos mencionados.

A Agência Cascais Energia tem em curso um projecto denominado “Caça Watts”, que tem como objectivo apoiar os munícipes a 
reduzir o desperdício de energia nas suas casas e a adoptar boas práticas no âmbito da eficiência energética. Para isso os técnicos 
da "Brigada Caça Watts" estão disponíveis para fazer auditorias em casa dos munícipes.

Também em Cascais está a ser desenvolvido um projecto de Monitorização Remota de Consumos em Edifícios Municipais, que 
pretende identificar os padrões de consumo de energia nos principais edifícios municipais através da instalação de equipamentos 
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e serviços de monitorização remota e em tempo real com acesso pela Internet.

No Seixal foram instalados controladores de potência na iluminação pública. No 
que diz respeito a actividades de promoção destacam-se as “Acções Info-Energia”, 
desenvolvidas pela AGENEAL junto dos cidadãos, e o projecto EcoConselho – 
canal de informação na área da energia, desenvolvido pela AMESeixal (Agência 
Municipal de Energia do Seixal). 

A nível de aplicação de tecnologias mais eficientes é de salientar o projecto "Mais 
Luz em Sintra", desenvolvido pela autarquia visando a substituição de todo o 
equipamento obsoleto existente na via pública por um sistema de iluminação efi-
ciente e de qualidade. No âmbito desta iniciativa foram substituídas 24.000 lumi-
nárias equipadas com lâmpadas de vapor de mercúrio por novos equipamentos 
com lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão. Outro projecto importante foi 
a "Renovação da Frota Municipal de Almada", que substitui veículos a diesel por 
veículos híbridos. 

7.2.2. Europeu

Em 1990, o município de Leicester, no Reino Unido, lançou uma meta de redução 
do consumo de energia e de emissões de CO2 em 50% até 2025. O ponto fulcral 
para atingir essa meta era fazer a monitorização da energia consumida na cidade, 
através de um sistema inteligente que faz medições de 30 em 30 minutos. Essas 
medições são automaticamente enviadas para a autarquia. 

A área metropolitana de Rennes, em França, é composta por 36 municípios, a 
maioria dos quais são pequenos e não têm recursos internos para gerir as ques-
tões energéticas. Em 1997 a Agência de Energia Local – LCE (Local Conseil de 
l’Energie) propôs um serviço de gestão de energia a todos os municípios. Com 
este projecto pretende-se: 

Fazer a gestão do consumo de energia através do controlo das facturas ener-•	
géticas, da avaliação dos contractos efectuados;

Reduzir o consumo energético através do melhoramento dos regulamentos •	
e da programação energética; 

Realizar acções de sensibilização nos diversos municípios.•	

A cidade de Czestochowa, na Polónia, está a participar desde 2003 num progra-
ma de gestão energética e ambiental desenvolvido pela Fundação Polaca para a 
Eficiência Energética (FEWE). O programa tem como suporte uma base de dados 
de edifícios públicos, onde consta a finalidade e as características do edifício, bem 
como o seu consumo de energia. Com este projecto tornou-se possível efectuar 
uma monitorização efectiva do consumo de energia e água e desta forma desen-
volver acções com o intuito de diminuir esses consumos. 
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8. Políticas Energéticas e Ambientais

8.1.Europa

A Comissão Europeia tornou público, no início de 2007, o novo Plano de Acção para as questões energéticas e ambientais – 
 “Uma política energética para a Europa” (COM(2007)1). 

A elaboração desta análise estratégica da política energética europeia teve por base a delineação de um objectivo muito ambicio-
so para a União Europeia (UE) – alcançar até 2020, em quaisquer circunstâncias, pelo menos uma redução de 20% dos gases com efeito 
de estufa em relação aos níveis de 1990. Essa meta, já por si bastante ambiciosa, foi complementada por uma outra – 30% de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa pelos países desenvolvidos até 2020 em relação aos níveis de 1990, a defender pela UE em 
negociações internacionais. Além disso, em 2050 as emissões globais de gases com efeito de estufa devem sofrer uma redução até 50% 
em relação a 1990, o que implica reduções nos países industrializados de 60-80% até essa data. 

A delineação de um objectivo num plano de acção não faz qualquer sentido se não for acompanhado de medidas que ajudem a alcançá-
lo. Desta forma, a Comissão Europeia delineou um pacote integrado de medidas que, para além de tentar tornar a UE uma economia com 
baixas emissões de carbono e baseada no conhecimento, melhorarão também a sua segurança de aprovisionamento e darão progressivamen-
te um maior contributo para a competitividade. Destas medidas/metas, é importante, no âmbito deste trabalho, destacar as seguintes:

Diminuir em 20% o consumo de energia na UE até 2020•	  – esta meta foi delineada no documento “Plano de Acção sobre 
Eficiência Energética: Concretizar o Potencial” (COM(2006) 545). O plano aponta medidas a tomar em diversos sectores – me-
lhorar o desempenho energético dos equipamentos consumidores de energia e dos edifícios; no sector transformador de 
energia é necessário melhorar a eficiência da capacidade de produção e reduzir as perdas de transporte e distribuição; no 
sector dos transportes é necessário limitar o consumo de energia e promover a utilização de transportes alternativos mais 
ecológicos. Para além destas medidas sectoriais o plano prevê ainda vários tipos de medidas para facilitar os investimentos 
destinados a aumentar a eficiência energética e medidas que vão de encontro à sensibilização dos cidadãos.

 Aumentar para 20% o consumo de energia proveniente de fontes de energia renovável até 2020, sendo que nessa data 10% •	
dos combustíveis utilizados na UE deverão provir de biocombustíveis – meta definida no “Roteiro das Energias Renováveis. 
Energias Renováveis no Século XXI: construir um futuro mais sustentável” (COM(2006) 848). Atingindo esta meta, os resultados em 
termos de emissões de GEE serão gratificantes, bem como em termos de consumo anual de combustíveis que sofrerá uma redução 
de cerca de 250 Mtep até 2020, dos quais se estima 200 Mtep seriam importados. A estes benefícios estarão associados, entre 2005 e 
2020, custos médios adicionais compreendidos entre os 10 a 18 mil milhões de euros por ano, dependendo dos preços da energia.

Investir em tecnologias energéticas de baixo teor em carbono – O desenvolvimento de tecnologias •	 – A UE é actual-
mente a líder mundial na área das energias renováveis, devendo por isso continuar a apostar nessa área, dando uma principal 
ênfase às tecnologias energéticas sustentáveis. Para isso a Comissão Europeia pretende apoiar financeiramente, através do 7º 
Programa Quadro e do programa “Energia Inteligente – Europa”, projectos na área da energia e das tecnologias energéticas.  

Desenvolver o mercado global da energia •	 – O desenvolvimento deste mercado é crucial para fazer face aos três grandes 
desafios com que a Europa se depara: Competitividade, Sustentabilidade e Segurança do Aprovisionamento. Este mercado 
comunitário trará largas vantagens aos consumidores na medida em que estes terão, de facto, o poder de escolha a preços 
equitativos e competitivos.  

Reforçar o mercado do carbono da UE.•	
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8.2. Portugal

Portugal, como membro da União Europeia, tem obrigações a cumprir, quer a nível energético, quer a nível de emissões de dióxido 
de carbono. Os governos portugueses têm desenvolvido políticas tendo por base essas obrigações, mas também, tendo em mente 
o desenvolvimento económico do país, a redução da dependência energética exterior e o combate às alterações climáticas. Neste 
âmbito foram lançadas diversas Resoluções e Decretos-Lei. Em Abril de 2003 foi aprovada a RCM nº63/2003, na qual eram definidas 
metas, para 2010, de produção energia eléctrica a partir de fontes renováveis. Em 2005 este RCM foi revisto dando origem ao RCM 
nº169/2005, que actualizou as metas de produção de electricidade a partir de renováveis e reforçou as orientações do Programa 
E4. 

Figura 53 – Metas para as energias renováveis em Portugal.
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No entanto, no início de 2008 o Governo apresentou novas metas energéticas, metas essas mais ambiciosas, que vão desde um 
aumento da produção de electricidade com base em energias renováveis, em 2010, de 39% do consumo (definido na Directiva 
Europeia nº 2001/77/CE) para 45%, à utilização de 10% de biocombustível nos transportes rodoviários (em oposição aos 5,75% 
propostos na RCM nº 169/65).

Para além da aposta efectuada na energia renovável, o Governo está também empenhado numa redução do consumo energético 
e num aumento da eficiência energética tendo por isso lançado, já em 2007, uma meta de redução de 10% do consumo de energia 
até 2015. 

A aposta numa redução do consumo energético tem sido uma das prioridades do Governo. Em 2006, foi transposta a directiva 
europeia sobre eficiência energética dos edifícios (DL 78/2006), que criou o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios. Nesse 
mesmo ano foram aprovados os novos regulamentos de construção – RCCTE (Regulamento das Características de Comportamento 
Térmico dos Edifícios) e RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos e de Climatização dos Edifícios), que se apresentam 40% 
mais exigentes em termos de eficiência energética do que os estavam em vigor anteriormente.  
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9. Projecções

Este estudo não estaria completo sem uma projecção da evolução do consumo de energia no futuro. Esta projecção é muito im-
portante, pois se considerarmos que a tendência a nível mundial é o crescimento do consumo da energia, se isto se verificar para 
Cascais, poderão desde já ser tomadas medidas para atenuar este aumento.

A projecção foi elaborada a nível do consumo de energia eléctrica por sector, consumo de gás natural e vendas de com-
bustíveis, note-se que, para este dois últimos a não existência de dados a nível sectorial não permitiu que se fizesse a pre-
visão da evolução dos consumos a este nível. Por fim apresenta-se a projecção da evolução do consumo de energia final no 
município. 

Quanto à metodologia utilizada para efectuar essas projecções, e mais uma vez por falta de informação relativa ao município, no-
meadamente no que diz respeito à evolução do PIB, teve-se em conta a evolução do consumo nos últimos anos e assumiu-se que 
o consumo de energia no município continuaria a evoluir da mesma forma. 

9.1. Projecção da evolução 
do consumo de electricidade
Se não se fizer nada para colmatar esta 
tendência, o consumo de electricidade 
irá aumentar em cerca de 55% (em re-
lação ao valor verificado em 2005) no 
ano de 2020, atingindo os 1.022.675 
MWh. O sector doméstico e o dos ser-
viços continuarão a ser os sectores 
onde se consome mais electricidade e 
onde, por esse motivo, se devem tomar 
medidas.

As medidas podem ir desde o aumento 
da eficiência energética dos edifícios e 
dos equipamentos, à utilização de ener-
gia renovável para produção de energia 
nos próprios edifícios, nas próprias habi-
tações, para desta forma reduzir a zero 
as perdas relativas a transporte e distri-
buição e reduzir a factura energética do 
município. 

A nível de emissões, o aumento seria de 
482.647 tonCO2 em 2005 para 747.575 
tonCO2 em 2020.
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Figura 54 – Projecção da evolução do consumo de electricidade em Cascais.
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9.2. Projecção da  
evolução do consumo 
gás natural

A substituição do butano e do propano por gás natural no sec-
tor doméstico e nos serviços fez com que o consumo deste, 
nos últimos anos aumentasse de forma significativa. No futuro, 
segundo a projecção efectuada, estima-se que em 2020 o con-
sumo de gás natural no município de Cascais atinja os 31.394 x 
103 Nm3, o que representa um aumento de mais de 169% em 
relação ao valor de 2005. 

Tendo em conta que no município de Cascais não se encontra 
nenhuma central termoeléctrica, prevê-se que o sector domés-
tico e o dos serviços continuem a ser os maiores consumido-
res desta forma de energia. O gás natural, nestes sectores, tem 
como finalidade (para além de confeccionar refeições) o aque-
cimento de águas e aquecimento central. É nestes dois últimos 
pontos que devem ser focadas as medidas a tomar, como por 
exemplo o aproveitamento da energia solar térmica ou então a 
utilização de biomassa.

Em relação às emissões, este aumento do consumo traduzir-se-
-ia num acréscimo de 46.041 tonCO2, 68.228 tonCO2 em 2020 
em oposição às 22.187 tonCO2 em 2005. 

9.3. Projecção da  
evolução das vendas 
de combustíveis

Em 2020 prevê-se que o gasóleo seja o combustível mais vendido e 
que essas vendas atinjam os 121.572 ton (mais 27% que em 2005). 
Quanto à gasolina a projecção mostra que haverá uma diminuição 
da procura. Se se tiver em conta que esta projecção foi elaborada 
baseada na evolução das vendas dos últimos anos, percebe-se o 
motivo desta diminuição, que acaba por estar aliada aos consecu-
tivos aumentos dos preços do petróleo, que, pela sua natureza, não 
se conseguem estimar e que assim se considera que continuem a 
aumentar. Quanto ao butano e ao propano, a tendência é desapa-
recerem do mercado, muito devido à sua total substituição por gás 
natural, ou, espera-se, por uma fonte de energia renovável.

Os combustíveis são a forma de energia consumida com mais peso 
no município. Neste caso o sector onde se deve actuar é o dos 
transportes, na medida em que é este que possui a maior fatia des-
te consumo. Também aqui existem inúmeras medidas que podem 
ser tomadas, desde a promoção da utilização de transportes colec-
tivos, à utilização de automóveis mais ecológicos, entre outras.

Em termos de emissões de GEE, no ano de 2005 o município emi-
tiu um total de 306.122 tonCO2 relativos à venda de combustí-
veis, prevendo-se que a emissão em 2020 seja de 388.013 tonCO2 
se não forem tomadas medidas de redução de consumo. 
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Figura 55 – Projecção da evolução do consumo de gás natural em Cascais.
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Figura 56 – Projecção da evolução da venda de combustíveis em Cascais
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9.4. Projecção da evolução 
do consumo de energia final

A evolução do consumo de energia final é uma projecção muito importante, já que 
ilustra toda a energia que se prevê seja consumida no município. Estes resultados são 
preocupantes já que apontam para que em 2020 o consumo atinja os 287.492tep, que 
representa um aumento de mais de 44% do total de energia consumida em 2005.

De facto, o município tem de elaborar um plano de acção para tentar inverter esta 
tendência de consumo cada vez mais intenso.

No que diz respeito às emissões de GEE, em 2005 o município de Cascais emitiu cerca 
de 810.956 tonCO2. Considerando a projecção efectuada para a evolução do consumo 
de energia, as emissões em 2020 serão cerca de 1.203.817 tonCO2, que corresponde a 
um aumento de quase 50% nas emissões da responsabilidade de Cascais.
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Figura 57 – Projecção da evolução do consumo de energia final em Cascais.
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10. Cenários
A UE, como já foi referido no capítulo relativo às Políticas Energéticas e Ambientais, para fazer face ao aumento do consumo de 
energia, à dependência energética exterior e ao aumento das emissões de GEE, lançou no início deste ano um grande objectivo 
que se prende com o facto de alcançar até 2020, em quaisquer circunstâncias, pelo menos uma redução de 20% dos gases com efeito 
de estufa em relação aos níveis de 1990. Uma das medidas a tomar para atingir esse objectivo é reduzir, até 2020, 20% do consumo 
de energia primária na UE. 

Essa meta poderá ser atingida se, para além de outras medidas, se reduzir em 27% o consumo de energia no sector doméstico, 
apostando por exemplo num melhor isolamento das paredes e das coberturas; em 30% o consumo nos serviços, dando uma espe-
cial ênfase à utilização de sistemas de gestão de energia; em 27% o consumo de energia nos transportes, sendo uma das medidas 
a tomar a promoção da utilização dos transportes públicos; e em 25% na indústria transformadora. Assim, elaboraram-se cenários 
da evolução do consumo de energia no Município aplicando estas metas definidas pela UE. O cenário com a meta dos 25% de 
eficiência na indústria não foi analisado por falta de dados relativos ao consumo e características deste sector em Cascais. 

10.1. Cenário 1 – Redução de 27% do consumo 
de energia no sector doméstico

Se forem tomadas medidas de eficiência energética de forma a reduzir em 27% o consumo de energia no sector doméstico, prevê-
se que o consumo de energia nesse sector, no município, seja, em 2020, de cerca de 44.236 tep, em oposição aos 60.597 tep que 
serão consumidos se não se tomar qualquer medida, o que corresponde a uma redução de 16.361 tep.

Nesta estimativa considerou-se apenas o consumo de electricidade e gás natural no sector doméstico em Cascais.
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Figura 58 – Projecção da evolução da energia final consumida no sector doméstico em Cascais, no cenário 1.

A nível de emissões de GEE, no cenário de referência seriam emitidas, em 2020, 409.103 tonCO2, enquanto que apostando neste 
valor de eficiência energética apenas seriam emitidas 298.645 tonCO2, traduzindo-se numa redução de 110.458 tonCO2.

Em termos de energia final total consumida no município, a aplicação de medidas de forma a aumentar a eficiência energética em 
27% no sector doméstico vai resultar num consumo total de energia de 271.130 tep em 2020, em oposição aos 287.492 tep se nada 
se fizer, que corresponde a uma redução de cerca de 5,7%.
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Figura 59 – Projecção da evolução da energia final total consumida em Cascais, no cenário 1.
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10.2. Cenário 2 – Redução de 30% do consumo 
de energia no sector de serviços

O sector dos serviços é um sector com um peso bastante importante na factura energética do município, sendo também um sector 
onde se podem tomar medidas de eficiência energética de forma a reduzir o consumo de energia. A aplicação dessas medidas 
pode reduzir até 30% do consumo de energia neste sector.

Desta forma, se conseguirem atingir esses 30% de eficiência energética, prevê-se que o consumo de energia no sector dos serviços 
seja de 30.352 tep em 2020, em oposição aos 32.475 tep, que serão atingidos em 2020 se se continuar a consumir energia nesse 
sector da mesma forma que se tem consumido até agora.

Nesta estimativa considerou-se apenas o consumo de electricidade e gás natural no sector dos serviços em Cascais.
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Figura 60 – Projecção da evolução da energia final consumida no sector dos serviços em Cascais, no cenário 2.

No que concerne às emissões de GEE, uma redução em 30% do consumo de energia vai resultar numa diminuição de 99.943 
tonCO2. Mais precisamente, num cenário de referência as emissões em 2020 seriam cerca de 333.143 tonCO2 por oposição a este 
cenário, que prevê emissões de 233.200 tonCO2 no sector dos serviços. 

Se for feita uma análise em termos de repercussões que esses 30% de eficiência energética no sector dos serviços poderão ter no 
consumo de energia final no município, verifica-se uma redução de cerca de 4,8%. No cenário de referência o consumo de energia 
seria, em 2020, de 287.492 tep, e aplicando medidas de eficiência energética o consumo passaria a ser de 273.574tep.
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10.3. Cenário 3 – Redução de 27% do consumo 
de energia no sector dos transportes

Este cenário foi elaborado tendo por base a redução de 27% do consumo de energia no sector dos transportes no município de 
Cascais. Essa redução irá resultar numa poupança de cerca de 33.485 tep no ano de 2020. Verifica-se que a projecção no cenário 
de referência prevê que nesse ano o consumo de energia no sector seja de 124.020 tep, enquanto que, se se considerar os 27% de 
eficiência energética, o consumo atingirá apenas os 90.534 tep. 

A estimativa do consumo de energia no sector dos transportes foi baseada nas vendas de gasóleo, gasolina e GPL no Concelho de Cascais.
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Figura 61 – Projecção da evolução da energia total consu-
mida em Cascais, no cenário 2.
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Figura 62 – Projecção da evolução da venda de com-
bustíveis em Cascais, no cenário 3
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A nível de emissões de GEE poderá obter-se uma redução de 106.434 tonCO2, pois com este cenário irão emitir-se apenas 287.766 
tonCO2 em oposição às 394.200 tonCO2 que seriam emitidas se nada fosse feito. 

Em termos de repercussões no total do consumo de energia no Município de Cascais, verifica-se que os 27% de eficiência energé-
tica nos transportes têm um peso superior ao das reduções propostas nos sectores doméstico e dos serviços, pois resultará numa 
diminuição de 11,6% do consumo total de energia, que atingirá apenas os 254.006tep em 2020. 

A nível de emissões de GEE poderá obter-se uma redução de 106.434 tonCO2, pois com este cenário irão emitir-se apenas 287.766 
tonCO2 em oposição às 394.200 tonCO2 que seriam emitidas se nada fosse feito. 

Em termos de repercussões no total do consumo de energia no município de Cascais, verifica-se que os 27% de eficiência energé-
tica nos transportes têm um peso superior ao das reduções propostas nos sectores doméstico e dos serviços, pois resultará numa 
diminuição de 11,6% do consumo total de energia, que atingirá apenas os 254.006tep em 2020. 

10.4. Cenário 4 – Integração dos três cenários 
anteriores

Finalmente, apresentam-se os resultados relativos à integração dos três cenários determinados anteriormente, ou seja, o cenário 
que engloba as medidas para atingir uma eficiência energética de 27% no sector doméstico, de 30% nos serviços e uma redução 
de 27% do consumo de energia nos transportes
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Figura 63 – Projecção da evolução da energia total consumida em Cascais, no cenário 3
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Os resultados obtidos são deveras animadores pois correspondem a uma redução de cerca de 63.764tep (22%) no consumo total 
de energia final no Município de Cascais no ano de 2020. No cenário de referência, em 2020, o município iria consumir um total de 
287.492tep, enquanto se forem aplicadas medidas de forma a atingir as metas descritas de eficiência energética esse valor passaria 
a ser de 223.727 tep. 

No que respeita às emissões de GEE, a aplicação destas medidas vai resultar numa redução total de 316.835 tonCO2. 

Figura 64 – Projecção da evolução da energia total consumida em Cascais, no cenário 4.
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