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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O Município de Vendas Novas, consciente do papel que desempenha e da responsabilidade que 

detém junto dos seus munícipes, quer enquanto interveniente, quer como entidade modelo e 

agente motivador, aceitou o repto lançado pela Comissão Europeia e ANMP e, em Abril de 2010, 

decidiu subscrever o ‘Pacto de Autarcas’, representando este acto mais um passo de Vendas Novas 

na continuidade da promoção da sustentabilidade e do desenvolvimento do seu território, 

assegurando a necessária integração dos aspectos económicos, ambientais e de coesão social. 

O cariz voluntário desta iniciativa reforça as intenções dos aderentes e permite uma melhor 

eficácia na redução dos GEE. O facto de ser uma autarquia a liderar o processo tem algumas mais-

valias, nomeadamente, pela proximidade aos agentes económicos que permite formas 

privilegiadas de diálogo que orientem os seus comportamentos e pela capacidade de implementar 

políticas e de tomar decisões em matérias com impacte directo nas emissões de GEE. 

De forma genérica, o compromisso do Pacto dos Autarcas visa o desenvolvimento de medidas de 

eficiência energética, projectos em matéria de energias renováveis, bem como outras acções 

relacionadas com a energia que possam ser implementadas em diferentes áreas de actividade 

local e/ou regional.  

Como corolário da adesão, e à semelhança das suas congéneres europeias e nacionais, Vendas 

Novas comprometeu-se a: 

• Superar os objectivos definidos pela União Europeia para 2020, de reduzir em pelo menos 20% 

as emissões de CO2 no respectivo território; 

• Apresentar um plano de acção para as energias sustentáveis (PAES), incluindo um inventário de 

referência das emissões que defina o modo de concretizar os objectivos; 

• Apresentar um relatório de execução o mais tardar de dois em dois anos após a apresentação do 

plano de acção, para fins de avaliação, acompanhamento e verificação; 

• Organizar os Dias da Energia, em cooperação com a Comissão Europeia e outros agentes, para 

que os cidadãos possam beneficiar directamente das oportunidades e vantagens decorrentes de 

uma utilização mais inteligente da energia, e informar regularmente os meios de comunicação 

locais sobre a evolução do plano de acção; 
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• Assistir à Conferência anual de Autarcas da União Europeia, dando o seu contributo. 

Por conseguinte um dos aspectos fundamentais da adesão ao Pacto dos Autarcas é a elaboração 

do PAES, no qual são identificados, caracterizados e quantificadas as iniciativas que permitirão 

reduzir as emissões de carbono associadas à autárquica, aos munícipes, mas também outras 

organizações do território. Em conformidade, o município promoveu um conjunto de diligências 

que culminaram com a elaboração e aprovação do presente documento, intitulado Plano de Acção 

para as Energias Sustentáveis de Vendas Novas (PAES-VN) que, para além de integrar uma breve 

caracterização do território, abrange também aspectos de enquadramento nacional, regional e 

local, caracteriza os consumos energéticos e os valores de emissões de CO2 no concelho e agrega 

um conjunto de 29 medidas cuja implementação acarretará a progressiva redução das emissões de 

CO2 e, subsequentemente, a melhoria do desempenho energético e ambiental do território. 

O inventário de emissões de CO2 foi elaborado com o ano 2008 como referência, já que este é o 

ano mais próximo do ano de referência (1990), em que existe informação que se considera 

fidedigna e que pode ser desagregada. O inventário de referência das emissões de GEE foi 

efectuado com base nas referências do SEAP Guidebook (guia para a elaboração do Plano de Acção 

da Energia Sustentável). De acordo com o balanço das emissões de GEE, em 2008 o concelho de 

Vendas Novas era responsável pela emissão de cerca 52.984 t CO2 eq. O sector dos transportes é o 

que tem maior peso nas emissões, representando o consumo deste sector 57,51% das emissões 

totais do município. O transporte privado e comercial representa 98,2% do sector, constituindo-se 

como uma das áreas chave de actuação. A nível da caracterização do consumo energético global 

destacam-se ainda os seguintes aspectos: 

- Consumo total de energia no concelho em 2008 no âmbito do PAES: 151.287 MWh; 

- Emissões de CO2 em 2008, no âmbito do PAES: 42.600 t CO2 eq.; 

- Consumo total de energia da autarquia em 2008: 7.844 MWh; 

- O consumo eléctrico público correspondente a 9,73% das emissões, 3,35% relativo à iluminação 

pública e 6,38% aos equipamentos e edifícios municipais;  

- Emissões de CO2 da autarquia em 2008: 2.595 t CO2 eq. (6,09% do total de emissões inventariadas 

no âmbito do PAES). 
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A análise das emissões no território do município foi realizada por sectores: residencial, serviços, 

transporte e Iluminação pública. A análise sectorial foi também efectuada a nível da autarquia, 

nomeadamente em edifícios, iluminação pública e outros, a nível da frota municipal e sempre que 

os dados disponíveis o permitiram. A exemplo do que é recomendado, o sector Primário 

(Agricultura) e o sector da Indústria não foram incluídos no PAES, devido ao facto do município não 

possuir influência directa sobre o seu comportamento. 

O objectivo é reduzir em pelo menos 20% as emissões de CO2 até 2020, relativamente ao ano de 

referência de 2008, ou seja pelo menos 8.520 tCO2 eq. Um dos principais desafios consistirá em 

consciencializar os diferentes actores para a importância da sua participação na obtenção dos 

amplos objectivos propostos, que são de toda a comunidade. 

Na definição do plano de acções foi feito o levantamento das acções de redução de emissões já 

planeadas, a identificação de medidas de redução concretizáveis e de baixo custo, a estimativa do 

potencial de redução de emissões de cada uma das medidas e dos custos e poupanças associados, 

o potencial total de redução de emissões até 2020, identificação de fontes de financiamento 

disponíveis e estrutura de monitorização do PAES. 

O impacte esperado das vinte e nove medidas propostas no PAES-VN traduz-se numa poupança de 

energia, à escala do concelho, de 29.014 MWh (em relação ao ano de 2008), uma expectativa de 

produção de energias renováveis de cerca de 1103 MWh e uma redução das emissões de GEE de 

8.532 t CO2eq. 

Um dos aspectos essenciais da estratégia delineada para concretização do conjunto de medidas 

propostas passa pela sensibilização dos munícipes no sentido de estes adoptarem 

comportamentos conducentes à utilização racional de energia, bem como pelo comprometimento 

da gestão de topo, através da capacidade de comunicar e disseminar a sua visão estratégica aos 

diferentes níveis da hierarquia.  
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (CQNUAC), 

as alterações climáticas são definidas como “uma alteração no clima atribuída directa ou 

indirectamente à actividade humana, que modifica a composição atmosférica mundial e que se 

soma à variabilidade natural do clima observada durante períodos de tempo comparáveis”.  

As alterações climáticas estão identificadas como uma das grandes ameaças ambientais, sociais e 

económicas para o planeta e humanidade. Assim, o combate às alterações climáticas surge como 

um dos temas prioritários para Governos, Instituições, Organismos Regionais e Locais e também 

para muitas empresas industriais ou de serviços que gerarem quantidades consideráveis de Gases 

com Efeito de Estufa (GEE). As cidades assumem nesta matéria um papel fundamental uma vez 

que produzem mais de metade das emissões de GEE muito por força dos grandes consumos de 

energia aí verificados, cerca de 80% da energia gerada a nível global. Exige-se uma resposta em 

acção concertada com tomada de medidas que minimizem as causas do problema, 

nomeadamente derivadas da actividade humana, nomeadamente as relacionadas com a energia, 

pelo que se torna importantíssimo aumentar significativamente a eficiência energética e a 

racionalização dos consumos de energia para assegurar uma redução efectiva dos GEE. 

Em termos internacionais Portugal assumiu compromissos, nomeadamente decorrentes do 

Protocolo de Quioto, fixando o objectivo de limitar o aumento das suas emissões de GEE em 27%, 

no período de 2008-2012, relativamente aos valores de 1990. Para cumprir este objectivo, 

constituem instrumentos fundamentais como sejam o Programa Nacional para as Alterações 

Climáticas (PNAC), Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2006, de 23 de Agosto e alterado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2008, de 4 de Janeiro, o Plano Nacional de 

Atribuição de Licenças de Emissão (PNALE) e  o Fundo Português de Carbono, criado pelo Decreto-

Lei n.º 71/2006, de 24 de Março. Destacam-se ainda: o Roteiro Nacional de Baixo Carbono (RNBC) 

onde deverão ser estabelecidas as políticas a prosseguir e as metas nacionais a alcançar em termos 

de emissões de gases com efeito de estufa e a actualização do Programa Nacional para as 

Alterações Climáticas para o período 2013-2020 (PNAC 2020). 

Em Abril de 2010 foi adoptada a ENAAC - Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 

Climáticas, “de forma a dotar o País de um instrumento que promova a identificação de um 
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conjunto de linhas de acção e de medidas de adaptação a aplicar, designadamente através de 

instrumentos de carácter sectorial, tendo em conta que a adaptação às alterações climáticas é um 

desafio eminentemente transversal, que requer o envolvimento de um vasto conjunto de sectores e 

uma abordagem integrada.” 1  

A União Europeia (UE) tem liderado o combate global às alterações climáticas. Os seus ambiciosos 

objectivos estão formulados no Pacote de medidas da UE sobre o clima e as energias renováveis 

no qual os Estados-Membros se comprometem a reduzir as suas emissões de CO2 em, pelo menos, 

20% até 2020. Neste Pacote foram definidas as metas 20-20-20:  

• Redução até 2020 de pelo menos 20% das emissões de gases com efeito de estufa, em relação 

a 1990;  

• Aumento em 20% da energia consumida com origem em fontes de energia renovável;  

• Redução de 20% na energia final consumida a ser alcançada com o aumento da eficiência 

energética.  

Neste sentido, o Comité das Regiões da UE revelou a necessidade de congregar as forças locais e 

regionais, visto a governação, a vários níveis, constituir um instrumento proveitoso para ampliar a 

eficácia das acções empreendidas contra as alterações climáticas. A proximidade com os cidadãos 

e empresas e a intervenção no território fazem das Autarquias Locais elementos fundamentais 

com capacidade para aliar os objectivos da redução de GEE tanto no sector privado como público, 

e, assim, surgiu o Pacto Europeu de Autarcas (Convenant of Mayors), cujos signatários contribuem 

para estes objectivos políticos ao assumirem formalmente o compromisso de ir além da meta 

traçada, implementando Planos de Acção para as Energias Sustentáveis. 

Este desafio de redução das emissões em pelo menos 20%, lançado igualmente aos governos 

locais, reconhece o papel fundamental destes na percepção das preocupações dos cidadãos, pois 

são a administração mais próxima deles. Além disso, podem enfrentar os desafios de forma global, 

facilitando a conciliação entre os interesses públicos e privados, bem como a introdução de 

energias sustentáveis nos objectivos globais de desenvolvimento local, seja o desenvolvimento de 

energias alternativas, a utilização mais eficiente da energia ou alterações de comportamento. 

                                                

1  APA - Agência Portuguesa do Ambiente (www.apambiente.pt) 
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O Pacto de Autarcas é uma iniciativa da Comissão Europeia, no âmbito do Plano Europeu de Acção 

para Eficiência Energética e à qual já aderiram cerca de três mil cidades e vilas europeias, que dá 

um papel preponderante às cidades pioneiras da Europa na atenuação das alterações climáticas 

através da implementação a nível local de políticas energéticas sustentáveis inteligentes que criem 

postos de trabalho locais estáveis, aumentem a qualidade de vida dos cidadãos e resolvam 

problemas sociais cruciais. Daí surgiu este desafio às cidades e vilas europeias para se tornarem 

elas próprias os actores principais da aplicação de políticas energéticas sustentáveis, devendo para 

tal os seus esforços ser reconhecidos e apoiados. 

O compromisso formal dos signatários traduz-se em medidas e projectos concretos. As cidades 

signatárias aceitam apresentar relatórios e ser monitorizadas em relação à sua implementação dos 

Planos de Acção. Aceitam também o fim da sua adesão ao Pacto caso não cumpram as suas regras. 

O Plano de Acção para as Energias Sustentáveis de Vendas Novas (PAES-VN) constitui o 

instrumento de concretização dos objectivos assumidos pelo Município de Vendas Novas com a 

adesão ao Pacto de Autarcas, em Abril de 2010, no âmbito do qual a Comissão Europeia desafiou 

as autoridades locais a superar os objectivos definidos pela União Europeia no âmbito do pacote 

Clima-Energia. O presente plano tem como cenário de referência o ano de 2008, no que se refere à 

produção e utilização de energia e às emissões de GEE; faz uma caracterização do Concelho de 

Vendas Novas; faz o enquadramento estratégico nacional, regional e local com especial enfoque 

em tudo o que condiciona a evolução do território e as actividades que aqui se desenvolvem, na 

óptica de desenvolvimento, energia e emissões de GEE; faz o inventário de emissões de GEE do 

concelho e da autarquia, descrevendo o conjunto de acções que poderão permitir a 

implementação da estratégia delineada para o cumprimento das metas e os objectivos do Pacto, 

atendendo à especificidade das competências e atribuições do município; faz ainda referência à 

metodologia de monitorização do plano. 

O plano, com um horizonte para 2020, é o resultado do trabalho e da análise interna do Município 

de Vendas Novas quanto à estratégia de actuação e medidas a implementar, perante os cenários 

que se colocam para cumprimento das metas do Pacto de Autarcas. Os princípios de actuação 

tiveram por base medidas a implementar que dependem da responsabilidade interna da autarquia 

e medidas que podem contribuir para os objectivos, mas nas quais a autarquia não pode ter 

intervenção directa. 
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2. ENQUADRAMENTO 

 
2.1. Caracterização de Vendas Novas e do seu Território 

O município de Vendas Novas foi fundado em 1962, localiza-se a Sul de Portugal Continental e 

encontra-se inserido na NUT II Alentejo, no Distrito de Évora e na NUT III Alentejo Central, 

ocupando uma área de cerca de 222,4 km2 (INE, 2011), o que corresponde a cerca de 3% da área 

total do Alentejo Central e 1% do Alentejo.  

Em termos administrativos, o município de Vendas Novas é constituído pela freguesia de Vendas 

Novas, com uma área aproximadamente de 152,87 Km2, e pela freguesia de Landeira com cerca de 

69,64 Km2 .  

De acordo com os resultados preliminares dos Censos 2011 (INE, 2011) vivem neste território 

11.837 habitantes. A cidade de Vendas Novas é um dos principais pólos urbanos do Alentejo 

Central. 

Vendas Novas tem como municípios limítrofes Montijo e Palmela, pertencentes à Península de 

Setúbal e os municípios de Montemor (do Alentejo Central), Alcácer do Sal (do Alentejo Litoral) e 

Coruche (da Lezíria do Tejo), encontrando-se contextualizado numa posição geoestratégica de 

destaque, face à sua localização na área de influência da Área Metropolitana de Lisboa (AML) e 

dada a adjacência ao cruzamento dos eixos estruturantes:  

- Logística de circulação de bens – eixo Lisboa/Sul e Sines;  

- Logística de circulação de bens e pessoas – eixo Lisboa/Madrid, Lisboa – Algarve; 

- Inter-modalidade, a que se complementa com a proximidade do porto de Setúbal, da plataforma 

logística do Poceirão e do novo aeroporto de Lisboa.  

Em termos globais pode-se afirmar que Vendas Novas é uma região bipolarizada, combinando por 

um lado a tradição e a qualidade de vida do Alentejo (região a que pertence em termos 

administrativos), e por outro, a dinâmica empresarial e industrial da Península de Setúbal. As boas 
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acessibilidades e a proximidade a Lisboa fazem de Vendas Novas um local estratégico para se 

“investir, trabalhar e viver”. 2 

 

 
Figura 1: Enquadramento Territorial 

(Fontes: Plano Municipal do Ambiente, 2003 e CMVN, 2010) 

 

História e Património 3 

A origem provável e o subsequente desenvolvimento de Vendas Novas devem-se essencialmente a 

três acontecimentos que tiveram lugar quase simultaneamente - a abertura do caminho para a 

Posta do Sul, através da charneca, em 1526, e a construção de duas estalagens, a da Mala-Posta e 

a do Duque D. Teodósio I, em 1540. 

Depois Vendas Novas viveu praticamente duzentos anos quase apagada da história, até ao dia em 

que D. João V, o rei Magnânimo, mandou erguer, em 1728, um Palácio Real, para aí pernoitarem a 

princesa das Astúrias e o príncipe do Brasil. Tal facto revelou-se decisivo quanto ao futuro, pois 

                                                

2 Plano Estratégico de Desenvolvimento - Vendas Novas 2020 (AM& Associados, 2008)  

 
3
 Na base da informação recolhida na Câmara Municipal de Vendas Novas (2011) 
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solidificou definitivamente as condições para a afirmação da localidade, atribuindo-lhe existência 

no mapa de caminhos do país. O palácio passou até a designar-se por Palácio das Passagens 

contribuindo decisivamente para o desenvolvimento das Vendas Novas. 

 
Figura 2: Torre da Capela Real e Imagem Institucional 

(Fonte: CMVN, 2010) 

 

Já em pleno séc. XIX (1858), foi inaugurada a linha férrea Barreiro-Bombel e em 1861 a circulação 

regular de comboios no troço Barreiro - Vendas Novas era já uma realidade.  

Ainda em 1861 é criado o campo de instrução de artilharia, actualmente a Escola Prática de 

Artilharia, a partir do aforamento dos terrenos situados nos arredores de Vendas Novas.  

Vendas Novas como " baluarte republicano" foi elevada a vila em 1913, ainda integrada no 

concelho de Montemor-o-Novo e em 1921 a firma Borrego & Irmão instala uma fábrica de cortiça 

e em 1922 surge o primeiro depósito de gasolina, petróleo e óleo.  

No inicio da década de 60 são instaladas duas fábricas de montagem de automóveis, que 

alimentam o cariz industrial deste território e finalmente, a 7 de Setembro de 1962, Vendas Novas 

vê reconhecido finalmente o seu estatuto administrativo, sendo nomeado concelho rural de 3ª 

classe, e, passados 30 anos, acedeu a Cidade em 20 de Maio de 1993, culminando um longo 

processo de luta e afirmação identitária. “Uma passagem para o futuro aberta a pulso, 

conquistada passo a passo”.  

De facto, foram um conjunto de factores, tais como a estrada de acesso a Espanha, Évora e Lisboa, 

o Palácio Real (onde está instalada actualmente a Escola Prática de Artilharia) e o caminho-de-
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ferro que invariavelmente estiveram e estão associados ao crescimento e desenvolvimento da 

povoação de Vendas Novas, que com menos de 400 anos de existência, conheceu nos últimos anos 

uma evolução notável, de que é reflexo a sua passagem a concelho e a cidade. De referir contudo 

que a povoação mais antiga do concelho é a Landeira, hoje sede de freguesia, da qual existem 

referências da sua existência desde pelo menos os inícios do séc. XII. 

Apesar de a sua história ser recente, o concelho de Vendas Novas possui um conjunto de 

património com relevância, de que são exemplos o edifício onde se encontra instalada a Escola 

Prática de Artilharia, antigo Palácio Real (séc. XVIII), mandado construir pelo rei D. João V, que 

possui um museu militar e a Capela Real (séc. XVIII), o Palácio e Capela do Vidigal (séc. XIX) e ainda 

um conjunto de capelas e igrejas que datam desde o século XV (Igreja de N.ª Sr.ª da Nazaré- 

Landeira ou a Capela do Monte Velho da Ajuda). 

Altimetria e Clima 4 

Este território possui como cota mais baixa a altitude de 20 m na zona da Ribeira da Marateca, nas 

imediações da Landeira. As cotas mais altas, acima de 180 m, verificam-se na zona limítrofe com o 

concelho de Montemor-o-Novo. Em termos gerais, a altimetria do concelho encontra uma 

dominância entre as cotas de 70 metros e 130 metros. 

 

 
Figura 3: Carta Hipsométrica 

(Fonte: Plano Municipal do Ambiente, 2003) 

 

                                                

4
  Na base da informação recolhida no Plano Municipal do Ambiente (Universidade de Évora, 2003) 
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O clima de Vendas Novas apresenta afinidades mediterrânicas e continentais, caracterizando-se 

fundamentalmente por verões secos e quentes, com cerca de 117 dias com temperaturas máximas 

superiores a 25 ºC, o que ocorre em nove meses do ano (de Março a Novembro). As temperaturas 

máximas podem subir acima dos 40ºC em alguns dias do ano. O Inverno, por sua vez, é classificado 

como moderado, com cerca de 8 dias com temperaturas mínimas negativas ao longo do ano, o que 

ocorre em 5 meses (de Novembro a Março). A precipitação média anual é de 708 mm. Este valor 

reflecte, em grande parte, a proximidade entre a área em estudo e o Estuário do Sado e a 

inexistência de obstáculos orográficos entre ambas as áreas.  

Para a insolação, parâmetro meteorológico que reflecte o teor de luz recebido directamente do 

sol, isto é, o número de horas de sol descoberto acima do horizonte, constata-se que a área 

abrangida pelo território de Vendas Novas apresenta valores médios anuais de insolação variáveis 

entre as 2900 e as 3000 horas.  

População e Dinâmica Demográfica 

Em termos da dinâmica de crescimento populacional constata-se que o município se encontra 

numa situação de destaque face aos restantes municípios pertencentes à NUT III do Alentejo 

Central. O concelho de Vendas Novas caracteriza-se por ser um território em crescimento 

demográfico nas últimas décadas do século XX e na primeira do século XXI, com perspectivas de 

continuar a aumentar de população nos próximos decénios. No período 1991-2011 registou um 

aumento de 12,99%, conforme se pode verificar na observação da Figura 4. Ao nível das freguesias 

constatou-se, um aumento em ambas - Vendas Novas passou de 9846 para 11080 e Landeira de 

630 para 757.  
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Figura 4: Evolução do número de residentes 
(Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2011) 

 

O crescimento populacional observado resulta de um saldo migratório positivo que supera o efeito 

neutro de um saldo natural que mesmo assim evidencia um território jovem. Tal facto pode ser 

observado quando se analisam os últimos dados publicados (Censos 2001) relativos à estrutura da 

população do concelho de Vendas Novas, por grandes grupos etários, a qual era constituída da 

seguinte forma: 1531 indivíduos (13%) dos 0 – 14 anos; 7759 (67%) dos 15 - 64 anos e 2329 (20%) 

com 65 e mais anos. Verifica-se que tem existido um aumento da população com menos de 5 anos, 

o que constitui um facto bastante importante do ponto de vista demográfico e nos grupos etários 

seguintes constata-se ainda o aumento da população entre os 20 e os 34 anos, o que não deixa 

também de ser relevante para o concelho. A partir da idade de 35 anos o aumento dos grupos 

etários é quase uma constante, sendo de destacar o aumento da população com 55 e mais anos. 

Ainda que o Índice de envelhecimento da população Vendas Novas tenha vindo a crescer 

progressivamente: passou de 156 (1997) para 195 (2005) idosos por cada 100 jovens (INE, 2007), 

pode-se considerar que o concelho de Vendas Novas é, relativamente ao Alentejo Central, um 

concelho rejuvenescido apresentando, um diferencial médio (entre 1997 e 2005) de menos 16,4 

idosos por cada 100 jovens. 5 

 

 

 

                                                

5
 Fonte: Plano Estratégico Concelhio para a Área Social (Universidade de Évora, 2009) 
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Figura 5: Estrutura etária da população residente no concelho de Vendas Novas em 2001 
(Fonte: Plano Estratégico da Área Social do Concelho de Vendas Novas, 2009) 

 

A densidade populacional é de 53 hab/Km2, superior aos cerca de 20 hab/Km2 da região Alentejo e 

mais do dobro da média da região do Alentejo Central, contudo, um valor que fica aquém da 

média nacional que atinge cerca de 115 pessoas por km2.  

Ocupação do Solo  

A estrutura ocupacional dos solos, tal como descrito no PDM, permite destacar no concelho de 

Vendas Novas a importância da área REN (Reserva Ecológica Nacional) e uma fruição do solo 

urbano fundamentalmente direccionada para a criação de espaços urbanos e espaços 

urbanizáveis, equipamentos e parques urbanos. A área REN cobre 39,9% da área total do 

município de Vendas Novas (8.885,6 ha), representando 2,7% da REN do Alentejo Central.  

O grau de urbanização também é elevado, visto que a maior parte da sua população do concelho, 

cerca de 82% vive em aglomerações com características urbanas (com 2.000 habitantes ou mais), 

assumindo-se como um importante pólo urbano da sub-região onde está inserido (Alentejo 

Central), apresentando uma dimensão urbana muito próxima de concelhos da área de 

proximidade, especialmente os pertencentes à Área Metropolitana de Lisboa (AML). Só na cidade 

de Vendas Novas vivem quase 10.000 habitantes. 
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Figura 6: Carta de Ocupação do Solo 
(Fonte: Plano Municipal do Ambiente, 2003) 

 
A proporção de solo destinada a fins urbanos revela em Vendas Novas valores na ordem dos 6,3%, 

menor do que registado na Península de Setúbal embora acima dos valores das regiões de 

inserção, Alentejo e mais especificamente, Alentejo Central. 

Habitação 

Em 2001, existiam cerca de 4.815 edifícios no concelho de Vendas Novas, tendo-se registado um 

aumento considerável relativamente a 1991 (mais 690, cerca de 17%), dos quais a grande maioria 

era exclusivamente residencial (95,6%). Esta tendência de crescimento, embora mais suave, é 

igualmente observável a partir dos resultados preliminares dos Censos 2011, verificando-se um 

crescimento de aproximadamente 9%, ou seja mais 428 edifícios.  

Na figura seguinte é possível constatar, a partir dos dados dos censos de 2001, que as épocas de 

construção dos edifícios existentes mostram claramente os principais períodos de expansão 

urbana, dos quais se destaca as décadas de 80 e 90. 
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Figura 7: Edifícios em 2001, segundo a época de construção ou reconstrução dos edifícios 

(Fonte: INE, 2007) 

 

Em 2001 dominavam os edifícios com 1 e 2 pisos, com destaque para os de 1 piso (82%), o que 

evidencia a grande importância das habitações unifamiliares (moradias). Trata-se de um universo 

onde claramente as medidas de eficiência energética podem ter impactes mais significativos. 

 

 

Figura 8: Edifícios em 2001, segundo o número de pisos 
(Fonte: INE, 2007) 
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Também o número de alojamentos tem vindo a crescer – de 4513 em 1991, para 5726 em 2001 e 

6566 em 2011 (INE, 2011). No entanto, o número de licenças concedidas pela Câmara Municipal 

tem decrescido depois do pico de crescimento em 2005. A título ilustrativo refira-se que em 2005 

foram concedidas pela Câmara Municipal de Vendas Novas 95 licenças de edifícios, das quais, 89 

destinadas ao licenciamento de habitações familiares. Em 2008 esse número caiu para apenas 25 

licenças, sendo 18 para habitações para habitação familiar, tendência que se mantêm em 2010, 

mas revelando um pequeno crescimento (36 no total de edifícios e 30 para habitação). Em relação 

ao número de fogos e edifícios concluídos verifica-se um pico em 2001, com 143 fogos e 95 

edifícios concluídos, sendo que desde aí existe um decréscimo acentuado até aos 41 fogos e 33 

edifícios concluídos em 2010, como se pode observar na figura seguinte. 

 

Figura 9: Nº de fogos e edifícios concluídos 
(Fonte: INE, 2011) 

 

Estrutura Empresarial 6 

O posicionamento geográfico excepcional deste território, central aos eixos estruturantes que 

dinamizam a Grande Região Metropolitana de Lisboa, torna esta região relativamente atractiva em 

termos empresariais. Concentram-se no concelho 0,11% do total das empresas do país, o que 

representa 5,9% do total das empresas no Alentejo Central. As unidades empresariais do concelho 

empregam cerca de 0,10% do total do pessoal ao serviço nacional e cerca de 8% do pessoal ao 

serviço no Alentejo Central.  

                                                

6  Na base do diagnóstico socioeconómico do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Vendas Novas 2020 (AM& 
Associados, 2008)  
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O Parque Industrial, criado em 1993 através de uma sociedade mista entre a Câmara Municipal e 

capitais privados, tem vindo a conhecer um importante crescimento, fruto da boa localização já 

mencionada em relação aos mercados e infra-estruturas de transporte. Estão enquadradas no 

âmbito do parque industrial cerca de 60 empresas, instaladas em quase 80 hectares, empregam 

mais de um milhar de trabalhadores. Algumas das empresas são internacionais do sector 

automóvel e da cortiça com média ou grande dimensão. Estas empresas produzem essencialmente 

para o mercado externo, saindo a sua produção seja por auto-estrada para a Europa seja para 

embarque no porto de Setúbal.  

A qualificação do Parque Industrial, do ponto de vista físico e funcional (factor essencial para a sua 

diferenciação no âmbito regional) desempenha uma forte linha de intervenção no que respeita ao 

desenvolvimento empresarial, que passa pelas condições físicas de instalação e funcionamento da 

actividade das empresas, a disponibilidade de serviços de apoio, infra-estruturas a instalar para 

promoção das ligações inter-modais de transporte de mercadorias, as condições ambientais que se 

oferecem e que se exigem às empresas localizadas e os serviços administrativos e de gestão de 

suporte ao Parque.  

O tecido empresarial de Vendas Novas apresenta uma estrutura dimensional muito próxima da 

Região Alargada de Polarização de Lisboa. Vendas Novas, Setúbal e sobretudo Palmela são os 

concelhos da área de Proximidade que contribuem para um maior peso relativo do emprego 

afecto a estabelecimentos de grande dimensão. Assim, Vendas Novas apresenta uma estrutura de 

emprego por escalão de dimensão dos estabelecimentos ligeiramente distinta da do país, 

verificando-se uma maior concentração do emprego em empresas de grande dimensão. 
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Figura 10: Distribuição do emprego por dimensão do estabelecimento na área envolvente 
(Fonte: AM&A com base nos dados do DGEEP 2004) 

 

Em termos dos sectores de especialização produtiva a freguesia de Vendas Novas, mais 

industrializada que a vizinha Landeira, apresenta uma forte especialização no sector dos materiais 

de transporte, consequência da presença no Parque Industrial de Vendas Novas de empresas, de 

média e grande dimensão em termos de pessoal ao serviço, relacionadas com a indústria 

automóvel (componentes, montagem, reparação, sistemas técnicos). Também a indústria da 

cortiça constitui um sector em que Vendas Novas se apresenta fortemente especializado, tendem 

igualmente a concentrar-se na freguesia de Vendas Novas. De forma inversa, a freguesia da 

Landeira apresenta uma forte especialização no sector da agricultura, já a freguesia de Vendas 

Novas não apresenta em termos do peso do emprego qualquer relevância nesse sector face ao 

espaço padrão (o território nacional). 

Face ao resto do país, o concelho de Vendas Novas apresenta um nível de especialização produtiva 

bem mais diversificado e menos dependente de sectores típicos da economia portuguesa, como a 

construção e o comércio, tendência que se tornou mais óbvia no período entre 2000 e 2004. 

No sector turístico Vendas Novas revela uma dinâmica pouco favorável, evidenciando níveis 

reduzidos em termos do número de dormidas e capacidade de alojamento quando ponderados 

pelo número de habitantes, em contraste com as regiões envolventes da Península de Setúbal e 

Alentejo Central. 
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De forma genérica, pode-se observar que a inserção de Vendas Novas no contexto da região do 

Alentejo Central permite considerá-lo um território mais denso em termos populacionais do que 

em termos económicos apesar de se identificarem algumas empresas de dimensão relevante em 

termos de emprego localizadas no concelho. A representatividade do Vendas Novas no contexto 

da região do Alentejo Central atinge cerca de 7%, em termos de população residente, 6% de 

unidades empresariais e 8% do número de postos de trabalho gerados. 

Por outro lado, o nível de densidade empresarial é de cerca de 343,7 unidades empresariais por 

10.000 habitantes, índice mais baixo do que o registado quer ao nível regional do Alentejo Central 

(420,9), mas muito próximo da média nacional (344,7). 

Acessibilidades e Transportes 

Em termos de acessibilidades e infra-estruturas logísticas, Vendas Novas apresenta uma excelente 

posição estratégica, sendo uma das “portas de entrada” da AML, na confluência de importantes 

eixos viários como, por exemplo, o eixo internacional Lisboa-Madrid (A6) e o eixo Lisboa – Algarve 

(A2) com inflexão na freguesia da Landeira. Igualmente, a proximidade ao porto de Setúbal e ao 

Poceirão, bem como a ligação via A2 ao Porto de Sines, conferem a Vendas Novas uma 

importância logística de referência. 

Sobre a rede viária do concelho esta apresenta uma extensão de 91 km (INE, 2004). O território é 

atravessado por dois Itinerários Principais (IP’s): o IP7, que faz a ligação por auto-estrada (A6) do 

litoral a Elvas/Espanha e o IP1, também em auto-estrada (A2), que faz a ligação de Lisboa ao 

Algarve. A cidade de Vendas Novas é atravessada de nascente a poente pela EN4, que liga o 

Montijo a Vila Boim/Elvas (no IP7), passando, a partir do Montijo, por Pegões, Vendas Novas, 

Montemor-o-Novo e Estremoz, num percurso quase paralelo ao IP7.  
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Figura 11: Vendas Novas no contexto da Região Alargada de Polarização de Lisboa 
(Fonte: Plano Estratégico – Vendas Novas 2020, AM&Associados, 2008) 

 

Do ponto de vista interno, as ligações rodoviárias têm carácter eminentemente radial, ligando a 

sede do município às povoações interiores. Constata-se, por isso, alguma dificuldade nas ligações 

directas. Por exemplo, Piçarras está a uma distância recta de Afeiteira que não ultrapassa 3 km, 

contudo, não existe estrada a ligar estas duas povoações, obrigando a que o caminho entre elas 

passe por Vendas Novas, aumentando em mais de 3 vezes a distância a percorrer.  

A oferta ao nível de transporte colectivo rodoviário no concelho de Vendas Novas é feita pela 

Rodoviária do Alentejo, empresa que também utiliza o espaço da Estação Central Rodoviária, que 

é propriedade do município, localizada na Av. 25 de Abril. O acesso aos serviços do sistema de 

transportes colectivo rodoviário é viabilizado pelas paragens dispostas ao longo das vias que 

compõem a sua rede, as quais se encontram devidamente sinalizadas, estando localizadas de 

forma a evitar obrigar os potenciais utentes a percursos a pé que exagerados. Existem serviços 

Expresso, que circulam na EN 4 (e vias urbanas que lhe dão sequência), apenas efectuando 

paragem em Vendas Novas-Estação Central Rodoviária e que permitem ligações directas a Lisboa 

(por Setúbal) e a Évora e Elvas por Montemor-o-Novo, com possibilidades de ligação a outras 

localidades como Santarém ou Beja. Existem também carreiras com características de serviço 
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eminentemente local: Moinho Novo/Landeira – Vendas Novas e de certa forma a carreira Vendas 

Novas – Vendas Novas (por Canha). Existem outras carreiras de carácter mais regional que servem 

Cabrela – Évora (por Vendas Novas), Cabrela – Setúbal (por Vendas Novas), Lavre – Vendas Novas 

e Faias-Vendas Novas. Algumas carreiras de cariz inter-regional, Setúbal – Reguengos de 

Monsaraz, Elvas – Setúbal – Lisboa e Setúbal – Évora proporcionam ligações a Vendas Novas e às 

localidades deste concelho situadas ao longo da EN 4 e, no caso das duas últimas carreiras, 

também a Landeira. 

De forma genérica pode-se afirmar que a rede dos transportes colectivos rodoviários preenche 

parte da rede viária do território, transitável por viaturas adequadas a este tipo de serviços, mas 

existem lacunas nas ligações a Landeira, Piçarras e Afeiteira e entre estas povoações. As 

frequências de todas as carreiras que se configuram como de natureza local ou regional são 

extremamente fracas. Salienta-se ainda que várias carreiras funcionam só nos períodos escolares e 

não funcionam fora dos dias úteis. Mesmo as carreiras inter-regionais reduzem drasticamente o 

seu número de circulações. Perante tal exiguidade de oferta, não é de estranhar que a procura 

efectiva seja pequena, sendo evidente que se tratará, fundamentalmente, de quem não possui 

outra alternativa.  

 

 

Figura 12: Vendas Novas – Vias de Comunicação Rodoviária e Ferroviária 

(Fontes: Estudo de Mobilidade do Concelho de Vendas Novas, 2004 e Plano Municipal do Ambiente, 2003) 

 

O sistema de transporte ferroviário apresenta uma boa dotação de infra-estruturas, 

designadamente a Linha do Alentejo, que faz a ligação a Lisboa, Poceirão, Setúbal, Évora e Beja e a 
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Linha de Vendas Novas que faz ligação entre Setil (Linha do Norte) e a estação de Vendas Novas 

(Linha do Alentejo) e que tem uma importância fundamental para o transporte de mercadorias 

Norte-Sul. Em 2011 foram concluídos os trabalhos de electrificação entre Bombel e Évora, o que 

possibilita outro tipo de oferta ferroviária, que não existia até 2010. Para passageiros, o único 

ponto de acesso ao sistema ferroviário existente no interior do concelho é a Estação de Vendas 

Novas, que pertence à Linha do Alentejo. 

Ao nível da oferta ferroviária na Linha do Alentejo, actualmente existem serviços do tipo 

InterCidades da CP – Comboios de Portugal, entre Lisboa e Évora, de tracção eléctrica, num total 

de 4 comboios em cada sentido nos dias úteis e 3 comboios nos restantes dias, que proporcionam 

ligações directas a Lisboa, Almada, Pinhal Novo, Casa Branca e Évora e ligações indirectas (com 

transbordo) a Beja, Barreiro, Setúbal, Algarve, Sintra, Oeste e Norte. Ao nível do serviço Regional 

(R), apenas existe um comboio em cada sentido entre Pinhal Novo e Vendas Novas (só dias úteis). 

Em 2008, esta oferta era substancialmente diferente com recurso a composições de tracção diesel, 

embora com mais composições diárias e com ligações directas a Barreiro e Beja. 

A boa acessibilidade proporcionada pela rede viária implantada no concelho, associada à 

deficiente serventia proporcionada pelos sistemas de transporte colectivo, constitui factor 

incentivador do recurso a transporte próprio e individual. Uma vez que, por um lado, não existem 

actualmente constrangimentos demasiado significativos na circulação rodoviária no concelho, por 

outro, os percursos intra-concelhios são pouco extensos e, ainda, porque o estacionamento 

automóvel também não constitui, presentemente, um problema em Vendas Novas, o transporte 

individual é a alternativa mais aliciante para quem tem condições de utilizar o automóvel 

particular, ou seja, o modo de transporte mais utilizado nas deslocações da população do 

concelho é o transporte individual. 

No domínio da acessibilidade inter-regional ou de longo curso, poderá considerar-se que Vendas 

Novas se situa em nível aceitável, atendendo à sua dimensão, com algum melhoramento ao nível 

ferroviário nos últimos tempos nomeadamente no acesso a Évora (com redução significativa do 

tempo de viagem) e a Lisboa, contudo ainda com muita insuficiência e a nível rodoviário com 

várias lacunas nas ligações locais. 
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2.2. Macro Enquadramento Estratégico  

A adesão da União Europeia e do Estado Português à CQNUA, assinada em 1992 no Rio de Janeiro, 

no âmbito da Conferência Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável e ao Protocolo de Quioto, 

assinado em 1997, dando concretização aos objectivos da Convenção-Quadro em termos das 

metas de redução das emissões de GEE por parte dos Estados signatários, traduz-se no conjunto 

de mecanismos legais e políticos estabelecidos à escala Europeia e Nacional (Decreto n.º 20/93, de 

21 de Junho e Decreto n.º 7/2002, de 25 de Março). 

É de mencionar que o Protocolo de Quioto expira em 2012, razão pela qual se tem desenvolvido 

uma intensa actividade diplomática à escala mundial no sentido de ser firmado novo acordo, com 

novas metas, que dê continuidade ao esforço global de combate às alterações climáticas. A mais 

importante reunião sobre estas matérias decorreu de 7 a 18 de Dezembro de 2009 em Copenhaga, 

aí estando reunidos não só os representantes das Nações signatárias de Quioto como outras 

partes interessadas (por ex. ONG’s) procuraram chegar a um novo acordo. Todavia só em 

Dezembro de 2011, os representantes de mais de 190 países aprovaram, na Conferência sobre o 

clima em Durban (África do Sul), um mapa do caminho para um acordo global destinado a reduzir 

as emissões de gases com efeito estufa e estender o Protocolo de Quioto para lá de 2012. O 

acordo global para reduzir os gases do efeito estufa, que deve ser adoptado em 2015 e entrar em 

vigor em 2020. O objectivo é limitar o aumento da temperatura global em 2°C graus. 

Em relação à política europeia para o Clima e Energia, esta encontra-se perfeitamente plasmada 

na legislação europeia, transposta para o direito nacional e dando origem a planos de acção 

nacionais tais como: 

− As emissões das Grandes Instalações de Combustão; 

− O Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE); 

− O estabelecimento de metas de emissão por sectores de actividade; 

− O planeamento e gestão do Sistema Energético Nacional, com a devida incorporação de Energias 
Renováveis; 

− Normas de eficiência energética para edifícios e actividades. 
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Foram ainda criados instrumentos financeiros no âmbito do Quadro de Referência Estratégico 

Nacional (QREN) e respectivos Programas Operacionais Regionais, em linhas de financiamento 

dentro dos Fundos Estruturais (ex: INTERREG) e em programas de financiamento sectoriais – da 

Energia, como o “Energia Inteligente para a Europa - EIE”, entre outros. 

Salientam-se, ainda outros programas nacionais, como o Programa Nacional de Política de 

Ordenamento do Território, o Sistema de Registo da Microprodução ou o Programa para a 

Mobilidade Eléctrica.  

De notar que existem diversos destes recursos acessíveis às autoridades locais. Perspectiva-se, 

inclusive, um instrumento específico de apoio à implementação dos Planos de Acção Energia 

Sustentável por parte das autarquias aderentes ao Pacto de Autarcas (total previsto de 15 milhões 

de Euros, através do Banco Europeu de Investimento e com financiamento pelo EIE). 

Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território 

O Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território - PNPOT (Lei n.º 58/2007, de 4 de 

Setembro), têm impacte para Vendas Novas, em particular nas Orientações Estratégicas contidas e 

a sua aplicação à região do Alentejo e o conjunto de medidas constantes do Programa de Acção, 

dos quais resultam um conjunto de indicações para os Planos Municipais de Ordenamento do 

Território. 

De acordo com o PNPOT, a região do Alentejo apresentou no período de 1991 a 2001, um forte 

processo de despovoamento, tendo apenas sete concelhos, entre os quais Vendas Novas se inclui, 

registado um crescimento populacional positivo. Como já referido anteriormente, do ponto de 

vista do posicionamento geoestratégico, Vendas Novas encontra-se integralmente inserida no 

denominado eixo Lisboa – Badajoz, para o qual se encontra subjacente um quadro amplo de 

potencialidades e de oportunidades de desenvolvimento, onde se destaca a capacidade de 

atracção industrial e logística. O PNPOT dá um claro destaque à importância e ao potencial da 

indústria transformadora ao nível local, nomeadamente ao caso de Vendas Novas (dimensão da 

cidade) que se encontra intimamente ligada aos “sectores” da cortiça, dos componentes 

automóveis e dos componentes eléctricos. 

Deste modo, o PNPOT, para o caso específico de Vendas Novas, prevê como opções estratégicas 

estruturantes: (i) a consolidação do corredor Lisboa – Elvas – Badajoz; (ii) a promoção do eixo 
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Vendas Novas – Montemor – Évora e (iii) o potenciar do desenvolvimento dos núcleos urbanos 

com alguma relevância industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13: Modelo do PNPOT 
(Fonte: Relatório PNPOT) 

 

Estratégia Nacional para a Energia 2020 

Em termos nacionais, destaca-se a Estratégia Nacional para a Energia 2020 (ENE 2020), aprovada 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010, de 15 de Abril. Esta estratégia 

caracteriza-se pela definição de metas ambiciosas de diminuição da dependência energética do 

exterior, promoção integrada da eficiência energética e a redução de gases com efeito de estufa.  

Em simultâneo, os esforços para alcançar as metas definidas deverão constituir oportunidades 

para posicionar Portugal na vanguarda das energias alternativas e da eficiência energética, 

promovendo a produção e exportação de soluções com elevado valor acrescentado e incentivando 

a investigação e desenvolvimento de tecnologias, a execução de projectos de demonstração e a 
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consolidação de clusters industriais. 

Referem-se os eixos de actuação da ENE 2020: 

Eixo 1 – Agenda para a competitividade, o crescimento e a independência energética e financeira. 

Tem como foco a dinamização de sectores da economia, criação de valor e emprego nas áreas da 

eficiência energética e energias renováveis, bem como a promoção da concorrência nos 

designados mercados de energia e contribuição para uma maior independência energética e 

financeira do país.  

Eixo 2 – Aposta nas energias renováveis. Este eixo é concretizado pela promoção e 

desenvolvimento de uma fileira industrial que permita atingir as metas nacionais em matéria de 

energia renovável, estimulando a diversificação das fontes renováveis utilizadas no mix energético 

nacional. 

Eixo 3 – Promoção da eficiência energética. Está associado à aposta em medidas comportamentais 

e fiscais, bem como projectos inovadores, desde a mobilidade eléctrica, as redes eléctricas, 

optimização de iluminação pública bem como a gestão energética de edifícios.  

Eixo 4 – Garantia da segurança de abastecimento. Este eixo terá por base a manutenção da 

política de diversificação do “mix” energético, em termos de fontes e origens do abastecimento, 

mas também do reforço das infra-estruturas de abastecimento e armazenamento de energia.  

Eixo 5 – Sustentabilidade da estratégia energética. O último eixo tem como objectivo a promoção 

de medidas fiscais que permitam o aumento das energias renováveis. 

Destacam-se as metas estabelecidas no ENE 2020: 

• Reduzir a dependência energética para 74% em 2020; 

• Atingir uma quota de 60% na electricidade produzida a partir de fontes renováveis, e uma 
quota de 31% no consumo de energia final em 2020; 

• Atingir uma redução de 20% do consumo de energia final até 2020  

• Consolidar um cluster energético no sector das energias renováveis;  

• Desenvolver um cluster industrial associado à eficiência energética; 

• Cumprir as metas de redução de emissões assumidas no quadro europeu.  

Os grandes objectivos da ENE 2020 – segurança de abastecimento, adequação ambiental e 

eficiência do sistema económico – traduzem duas grandes linhas de orientação fundamentais: as 

energias renováveis e a eficiência energética, que reflectem uma incorporação crescente de 

energias renováveis no “mix” produtivo nacional (com o objectivo de obter das energias e fontes 

renováveis 31% de toda a energia e 60% da electricidade consumida em Portugal em 2020), a 
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prioridade à instalação de centrais de biomassa (até 31 de Dezembro de 2013) e promoção da 

produção da biomassa florestal, a emissão de normas para a eficiência energética – do sistema 

produtor e distribuidor, dos sectores e actividades consumidoras (nomeadamente edifícios) e 

estabelecimento de acordos voluntários, na etiquetagem de equipamentos, reorganização da 

fiscalidade e dos sistemas de incentivos no sistema energético (com o objectivo de reduzir o 

consumo de energia final em 10% até 2015 e 20% em 2020). 

Das medidas já em curso destacam-se: 

− O Sistema de Certificação Energética de Edifícios (SCE) e o Programa Água Quente Solar; 
− Desenvolvimento da Energia Eólica; 
− Criação do Sistema de Registo de Micro produção (“Renováveis na Hora”). 

Programa Nacional para as Alterações Climáticas - PNAC 

O Programa Nacional para as Alterações Climáticas (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

104/2006, de 23 de Agosto, Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2008, de 4 de Janeiro, 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2010, de 26 de Novembro) constitui o instrumento de 

avaliação, estabelecimento de metas e de medidas de actuação à escala nacional de forma a 

garantir o cumprimento do acordo da Comunidade Europeia de partilha de responsabilidades para 

cumprimento do Protocolo de Quioto, abrangendo essa avaliação, metas e medidas nos seguintes 

sectores: Energia, Transportes, Gases Fluorados, Agricultura e Pecuária, Floresta e Resíduos. 

Salienta-se ainda que até 31 de Dezembro de 2012 deverá ser elaborado e aprovado o PNAC 2020, 

com o objectivo de: 

− Consolidar e reforçar as políticas, medidas e instrumentos de carácter sectorial previstos no 

PNAC 2006 e Novas Metas 2007; 

− Definir novas políticas, medidas e instrumentos com o objectivo de limitar as emissões dos 

sectores não CELE; 

− Prever as responsabilidades sectoriais, o financiamento e os mecanismos de monitorização e 

controlo. 

Plano Nacional de Acção para a Eficiência Energética – PNAEE (2015) 

O PNAEE, aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 80/2008, de 20 de Maio, 

contempla um conjunto de medidas que visam reduzir o consumo final de energia em 10% até 

2015. Define metas e medidas de actuação por parte do Governo e Administração Pública que 

abrange os sectores de Transportes, Residencial e Serviços, Indústria e Estado e estabelece como 
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áreas transversais de actuação os comportamentos, a fiscalidade, os incentivos e os 

financiamentos.  

O PNAEE está actualmente em revisão com vista à definição de novas medidas que conduzam a 

uma redução de 20% de energia final até 2020. Em concordância com o terceiro eixo da ENE 2020 

umas das apostas serão os projectos inovadores, nomeadamente a mobilidade eléctrica e as redes 

inteligentes, a produção descentralizada de base renovável e a optimização dos modelos de 

iluminação pública e de gestão energética dos edifícios públicos, residenciais e de serviços.  

Muitas destas metas têm implicações directas, quer para a gestão municipal - 

renovação/constituição da frota municipal, iluminação pública, compras públicas, eficiência 

energética dos edifícios existentes e para novos edifícios, energias renováveis - quer para as 

políticas municipais de ambiente e energia, de sensibilização da população, de planeamento e 

gestão urbanística, de transportes e mobilidade, de habitação e reabilitação urbana, de 

dinamização económica e social. 

Programa de Eficiência Energética na Administração Pública (Eco.AP) 

O Programa de Eficiência Energética na Administração Pública – Eco.AP, Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 2/2011, de 12 de Janeiro, visa obter até 2020, nos serviços públicos e nos organismos 

da Administração Pública, um nível de eficiência energética na ordem dos 20%, em face dos 

actuais valores. 

Destaca-se, das medidas já aprovadas: 

− A determinação que todos os serviços e organismos da administração directa e indirecta do 

Estado, bem como as empresas públicas, as universidades, as entidades públicas empresariais, as 

fundações públicas, as associações públicas ou privadas com capital maioritariamente público, 

designem, no prazo de 90 dias, um gestor local de energia responsável pela dinamização e 

verificação das medidas para a melhoria da eficiência energética; 

− A promoção de um programa de aumento da eficiência energética na iluminação pública em 

articulação com o sistema de apoio do Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN); 

− A criação, até ao final do 1.º semestre de 2011, o barómetro de eficiência energética da 

Administração Pública, destinado a comparar e a divulgar publicamente o desempenho energético 
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dos serviços, em desenvolvimento do preconizado na Resolução da Assembleia da República n.º 

114/2010, de 29 de Outubro, e a desenvolver pela Agência de Energia (ADENE). 

Outros Projectos e Programas Nacionais 

Apresentam-se de seguida projectos e programas de carácter nacional na área energética que 

podem ter impactos directos ou indirectos a nível local, contribuindo para a redução das emissões 

de CO2. 

A – O Roteiro Nacional de Baixo Carbono 2020 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 93/2010, 

de 26 de Novembro), a elaborar até 31 de Dezembro de 2011, pretende ser um instrumento 

orientador para a definição das políticas e as metas nacionais a alcançar em termos de emissões 

de gases com efeito de estufa, até 2020, que permitam: 

− Reduzir custos e promover a sustentabilidade da redução de GEE; 

− Promover o aumento de eficiência energética, a utilização de fontes de energia renovável e a 

gestão eficiente dos recursos; 

− Dar os estímulos à realização de investimentos na economia de baixo carbono; 

− Promover o crescimento, a inovação, a investigação e o desenvolvimento das tecnologias de 

baixo carbono; 

− Promover a criação de emprego, em especial de emprego qualificado em áreas emergentes; 

− Promover a internacionalização da economia. 

B – O Comércio Europeu de Licenças de Emissão (Directiva 2003/87/CE, de 13 de Outubro) é 

consubstanciado em Portugal pelo estabelecimento do Plano Nacional de Atribuição de Licenças 

de Emissão (Decreto-Lei n.º 243-A/2004, de 31 de Dezembro), que abrange as principais grandes 

instalações responsáveis por emissões de GEE, e pela constituição do Fundo Português de 

Carbono (Decreto-Lei n.º 72/2006, de 24 de Março), um instrumento financeiro nacional que visa 

contribuir para a supressão do défice de cumprimento do Protocolo de Quioto. 

C – O Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios 

(SCE) Decreto-Lei nº 78/2006, de 4 de Abril. Este conjunto de legislação define requisitos mínimos 

de desempenho energético dos edifícios, estabelecendo não só os índices e prazos a respeitar por 

edifícios novos e existentes como o sistema de acreditação de peritos e de emissão de certificados 

que coloca o sistema em operação. O Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em 
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Edifícios (RSECE), Decreto-Lei nº 79/2006, de 4 de Abril. Desde 1 de Janeiro de 2009 todos os 

edifícios estão abrangidos pelo SCE, pelo que devem apresentar, no acto dos pedidos de 

licenciamento ou autorização de edificação ou de obras de grande reabilitação, o documento de 

certificação energética, que tem que ser emitido por um técnico qualificado e credenciado. Com o 

Decreto-Lei nº 80/2006, de 4 de Abril, todos os novos edifícios ou grandes reabilitações passaram 

a ser obrigados a possuir um certificado energético, onde o edifício ou fracção é classificado em 

termos de classe de desempenho energético, também designada por etiqueta de eficiência 

energética, variando entre A+ (alta eficiência) e G (baixa eficiência). Os novos edifícios passaram a 

ter a obrigatoriedade de se situarem energeticamente nas classes de desempenho mais eficientes. 

Os certificados posteriores a 2009 passam a ser igualmente obrigatórios para qualquer imóvel ou 

fracção objecto de transacção, para arrendamento ou venda. O certificado energético tem uma 

validade de 5 anos para edifícios de serviços e de 10 anos para edifícios habitacionais. 

D - A Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2007, de 7 de Maio, estabelece a Estratégia 

Nacional para as Compras Públicas Ecológicas. Esta estratégia constitui um instrumento 

orientador visando uma contratação pública que incorpore progressivamente critérios de natureza 

ambiental e de sustentabilidade, aproveitando a capacidade das instituições públicas para fazer 

rápidos progressos nas suas próprias políticas e metas com vista ao desenvolvimento sustentável. 

E - A etiqueta energética desenvolvida pela UE fornece informação sobre os produtos que estão 

nos pontos de venda e que são importantes para o consumidor, nomeadamente: 

− A classe do equipamento numa escala de A a G, em que A representa o melhor e G o pior; 

− O valor indicativo do respectivo consumo de energia para que o consumidor possa formar a sua 

opinião. 

F - Plano Nacional de Acção para as Energias Renováveis (PNAER), elaborado em conformidade 

com o disposto na Directiva 2009/28/CE, relativa à promoção da utilização de energia proveniente 

de fontes renováveis, e tendo como ano de referência 2005, o PNAER fixa os objectivos nacionais 

relativos à quota de energia proveniente de fontes renováveis consumida nos sectores dos 

transportes, da electricidade e do aquecimento e arrefecimento em 2020, bem como as 

respectivas trajectórias de penetração de acordo com o ritmo da implementação das medidas e 

acções previstas em cada um desses sectores. Por sua vez, o Decreto-lei n.º 141/2010, estabelece 

as metas nacionais de utilização de energia renovável no consumo final bruto de energia e para a 
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quota de energia proveniente de fontes renováveis consumida pelos transportes; define os 

métodos de cálculo da quota de energia proveniente de fontes de energia renováveis e estabelece 

o mecanismo de emissão de garantias de origem para a electricidade a partir de fontes de energia 

renováveis. 

G - O Sistema de Registo da Microprodução – SMR tem por base o Decreto-Lei n.º 363/2007, de 2 

de Novembro e Decreto-Lei n.º 118-A/2010, de 25 de Outubro. A Microprodução é a designação 

que se dá à produção de electricidade pelo próprio consumidor, utilizando equipamentos de 

pequena escala, como por exemplo as turbinas eólicas e os painéis solares fotovoltaicos. Por outro 

lado, a criação do Programa Renováveis na Hora, um regime simplificado de licenciamento para a 

microprodução de electricidade, estabelece que: 

− Qualquer pessoa ou entidade que disponha de um contrato de compra de electricidade em baixa 

tensão pode tornar-se um microprodutor; 

− Podem ser instaladas unidades de microprodução com uma potência de ligação até 5,75 kW; 

− A potência de ligação não pode exceder 50% da potência contratada para a compra de energia.  

O primeiro passo para se tornar um microprodutor é o registo no SRM, seguindo-se o pagamento 

de uma taxa, a instalação da unidade de microprodução e pedir a sua verificação e certificação. A 

partir desse momento o microprodutor poderá então celebrar o contrato de compra e venda de 

electricidade. Posto isto, será feita a ligação à rede. O preço de venda à rede do regime bonificado 

é fixo durante 5 anos e decresce 5% por cada 10 MW de potência, instalados a nível nacional. Após 

os primeiros 5 anos e durante os 10 anos seguintes, será aplicado um preço igual ao das 

instalações que se registem nesse ano e que utilizem a mesma tecnologia. Após o período de 15 

anos é aplicado o preço em vigor no regime geral (menos favorável).  

H - O Decreto-Lei n.º 34/2011, de 8 de Março veio estabelecer o Sistema de Registo de 

Miniprodução – SRMini, que corresponde à designação que se dá à produção de electricidade, a 

partir de energias renováveis (baseada em uma só tecnologia de produção), por intermédio de 

instalações de pequena potência. 

O regime jurídico da miniprodução alarga o acesso à produção descentralizada de energia a 

pequenas e médias indústrias, complementando, assim, o regime já existente para a 

microprodução, que é destinado preferencialmente ao aumento da eficiência energética do sector 

doméstico. Qualquer entidade que disponha de uma instalação de utilização de energia eléctrica e 
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seja titular de contrato de compra e venda de electricidade, pode tornar-se um miniprodutor, 

excluindo-se aqueles que produzem electricidade através de unidades de microprodução, co-

geração e no âmbito da realização de projectos de inovação e demonstração de conceito. É 

necessário existir consumo efectivo de electricidade no local da instalação igual ou superior a 50% 

da electricidade que pretende produzir. Podem ser instaladas unidades de miniprodução com uma 

potência de ligação à rede igual ou inferior a 250 kW.  

Programas de Financiamento e Incentivo 

O Fundo Português do Carbono, Decreto-Lei n.º 243-A/2004, de 31 de Dezembro e o Decreto-Lei 

n.º 72/2006, de 24 de Março, foi criado um Programa de Apoios a Projectos para promover o 

desenvolvimento de projectos de mitigação de emissões de gases com efeito de estufa. O 

montante de financiamento previsto pelo fundo para a 2ª fase de implementação é cerca de € 

18.000.000. Até dia 29 de Janeiro de 2010 foi possível apresentar as candidaturas para 2.ª fase do 

Programa. O Programa Renováveis na Hora Decreto-Lei n.º 363/2007, de 2 de Novembro e 

Decreto-Lei n.º 118-A/2010, de 25 de Outubro. 

Ao Sistema de Registo de Microprodução estão associados vários benefícios fiscais (IVA, IRS). No 

Programa de Incentivo à Utilização de Energias Renováveis - Medida Solar Térmico estão definidos 

incentivos a particulares, IPSS – Instituições Particulares de Solidariedade Social (ou equiparadas) e 

ADUP – Associações Desportivas com Utilidade Pública, para instalação de colectores 

solares térmicos, que usam a energia solar para a produção de AQS (águas quentes 

sanitárias) em condições favoráveis, programas que, no momento, se encontram 

suspensos. 

O Mobi-E, projecto nacional de estímulo ao desenvolvimento da mobilidade eléctrica, lançado em 

2010, contemplando numa fase inicial a concepção do sistema de carregamento, um incentivo à 

compra de veículos eléctricos e a introdução de uma rede de âmbito nacional de 1300 postos de 

carregamento normal e 50 postos de carregamento rápido, numa 1ª fase e ampliada em breve 

numa 2ª fase.  

O Programa promovido pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), dispõe do Plano 

de Promoção à Eficiência no Consumo, que se encontra na quarta edição consecutiva, e que tem 
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como objectivo prioritário apoiar financeiramente iniciativas que promovam a eficiência e redução 

do consumo de electricidade nos diferentes segmentos de consumidores.  

O Projecto de “smart grids” -  InovGrid  (redes eléctricas inteligentes) promovido pela EDP, cuja 

iniciativa mais emblemática está neste momento a decorrer em Évora, com a instalação de energy 

boxes (contadores inteligentes) em todos os lares, entre outras medidas, pretende alargar este 

projecto à escala nacional, em paralelo com a sensibilização da população e a disponibilização de 

equipamentos que permitam monitorizar o consumo em tempo real, apresenta um forte potencial 

a nível da adopção de medidas energeticamente eficientes.  
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2.3. Enquadramento Estratégico Regional 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo  

No modelo de desenvolvimento territorial proposto no Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Alentejo (PROT – Alentejo) destaca-se o posicionamento da região no contexto das 

relações inter-regionais, em particular, no contexto das relações económicas entre Portugal e 

Espanha. Neste sentido, o modelo de desenvolvimento territorial pressupõe a intensificação das 

ligações económicas e urbanas com os espaços envolventes, nomeadamente à AML, ao Algarve e à 

vizinha Espanha, promovendo a função essencial de transmissão entre Lisboa – Évora – Madrid, 

corredor que se desenvolve junto do aglomerado de Vendas Novas e visa tirar partido das 

valências existentes e/ou a ser criadas em torno das estruturas logísticas e de desenvolvimento 

empresarial bem patentes no caso da cidade de Vendas Novas (A2 e Parque Industrial). 

Destaque para os aspectos que o PROT – Alentejo preconiza relativamente aos Sistemas 

Ambientais e Riscos, particularmente em termos de normas orientadoras e princípios gerais, a 

saber: 

1. Garantir a protecção da biodiversidade e a conservação e valorização dos recursos naturais, em 
particular, do solo e dos recursos hídricos, como factores fundamentais para a concretização 
dos modelos de desenvolvimento sustentado nas perspectivas ambiental, económica e social.  

2. Assegurar a coerência da Estrutura Regional de Protecção e Valorização Ambiental, enquanto 
rede de estabilidade ecológica, por forma a garantir a adaptação da biodiversidade a regimes 
térmicos e hidrológicos em mudança. 

3. Promover a valorização económica do património ambiental numa escala inter-municipal, 
através de uma gestão territorial integrada e partilhada, em prole de um desenvolvimento 
sustentável.  

4. Implementar uma abordagem de intervenção preventiva, adaptativa e reactiva das situações 
de risco (desertificação e riscos naturais e tecnológicos) e acompanhar a sua dinâmica. 

5. Proteger e valorizar o meio hídrico e os ecossistemas associados, garantir a gestão integrada 
dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos e promover a sua valorização social e 
económica. 

6. Criar mecanismos de gestão que permitam concretizar as orientações constantes do Plano 
Estratégico e dos planos sectoriais de gestão de resíduos.” 7 

 

 

 

                                                

7
 Resolução do Conselho de Ministros nº 53/2010, de 2 de Agosto 
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Plano Territorial de Desenvolvimento da NUT III Alentejo Central  

No que respeita à estratégia apontada no Programa Territorial de Desenvolvimento da NUT III 

Alentejo Central, desenvolvido pela Associação de Municípios do Distrito de Évora (actualmente 

CIMAC), verifica-se que são programados 4 eixos estratégicos tendo em vista orientar as políticas 

públicas nos sete anos subsequentes, a saber: 

1. Promover um ambiente empresarial competitivo e inovador, aberto ao exterior; 

2. Adaptar e valorizar conhecimentos e competências; 

3. Qualificar o ambiente e potenciar o espaço rural; 

4. Assegurar um modelo territorial e social coeso. 

Para cada um destes eixos encontram-se definidos um conjunto de acções na matriz das opções 

estratégicas.  

Destacam-se os projectos e acções: 

- do Eixo 1 que visam a utilização racional de energia e da eficiência energético-ambiental em 

equipamentos colectivos sociais existentes, bem como em edifícios de habitação social, através da 

utilização de água quente solar para produção de águas quentes sanitárias e a valorização do 

potencial energético local e regional através da promoção das energias renováveis e da eficiência 

energética;  

- do Eixo 3 que visam a valorização ambiental, tais como a preparação e implementação das 

Agendas 21 Locais; 

- do Eixo 4 que apontam para a melhoria das acessibilidades e da mobilidade territorial, como as 

infra-estruturas logísticas, corredores de tráfego comercial, as áreas de concentração industrial, 

empresarial, a promoção da mobilidade sustentável, de modos alternativos de transporte e de 

soluções inovadoras de transporte colectivo (redes de ecopistas, ciclovias, pedonal, acessibilidade 

a pessoas com mobilidade reduzida, etc.), incluindo, por exemplo, a criação de corredores próprios 

uni ou multimodais, promoção da oferta de soluções inovadoras de transporte colectivo e 

micrologística em meio urbano;  

Programa Operacional Regional do Alentejo 2007-2013 

No plano regional uma referência fundamental é o Programa Operacional Regional do Alentejo 

(INAlentejo 2007-2013), um instrumento de política regional que tem como objectivo promover o 
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desenvolvimento em áreas como a inovação empresarial, crescimento e emprego, regeneração 

urbana, promoção da coesão social e territorial, qualificação ambiental e valorização do seu 

território. Define cinco grandes eixos estratégicos: Competitividade, Inovação e conhecimento 

(Eixo 1); Desenvolvimento urbano (Eixo 2); Conectividade e articulação territorial (Eixo 3); 

Qualificação Ambiental e valorização do espaço rural (Eixo 4); Governação e capacitação 

institucional (Eixo 5). 

Destacam-se, no Eixo 4 as áreas de intervenção com vista à melhoria global da qualidade urbana, 

rural e ambiental, bem como outras prioridades fixadas na gestão dos recursos hídricos, estímulo à 

reciclagem e reutilização de resíduos, conservação da natureza e promoção da biodiversidade, que 

embora não estando directamente ligado à energia tem influência nesta área. Merece ainda 

referência, no Eixo 3 a melhoria global da qualidade urbana, rural e ambiental, em particular as 

infra-estruturas e redes de mobilidade, no Eixo 2 o enfoque dado à mobilidade urbana, com vista à 

melhoria das acessibilidades em meio urbano numa perspectiva sustentável (acessibilidades 

rodoviárias em meio urbano, os sistemas de transportes colectivos, a intermodalidade dos 

transportes e as redes de ecopistas em meio urbano) e, finalmente, no Eixo 1 as redes eléctricas. 
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2.4. Enquadramento Estratégico Local  

A estratégia de desenvolvimento que tem vindo a ser seguida pelo Município de Vendas Novas nas 

últimas duas décadas teve a sua primeira sistematização no final do ano 2000 com a concretização 

do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Concelho de Vendas Novas (PEDVN), para vigorar no 

período 2001-2010, que marca de certa forma um grande testemunho de uma abordagem 

consistente em prol da sustentabilidade local. À luz das novas oportunidades abertas pelo Quadro 

de Referência Estratégica Nacional (QREN 2007-2013), o PEDVN sofreu uma revisão intercalar que 

permitiu aferir a sua implementação e alargar o âmbito do seu Plano de Acção para um horizonte 

mais vasto (2013), num quadro estratégico também alargado para 2020. 

Nesta sequência o município desenvolveu, em 2003, o Plano Municipal do Ambiente (PMA) e o 

Programa de Preservação Ecológica dos Vales da Landeira e Marateca, tendo como objectivo 

estratégico principal garantir a viabilidade ambiental dos instrumentos e políticas estratégicas 

definidos no PEDVN. Salienta-se igualmente a realização, a 7 e 8 Abril de 2005, da “Conferência 

sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: Um Desafio para o Século XXI”, evento de 

referência promovido pelo Município de Vendas Novas, com consequências imediatas de tal 

conferência expressa na adesão aos Compromissos de Aalborg. Desde essa data o município tem 

realizado um conjunto de iniciativas, acções e projectos, construção de equipamentos e obras, 

nomeadamente: adesão à Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, desenvolvimento do projecto 

Mobilidade Sustentável no âmbito de candidatura apresentada à APA (em que foram 

seleccionadas 40 cidades/sedes municípios), execução da 1ª fase da rede cicláveis e pedonais, 

construção do CEAmb-Centro de Educação Ambiental, execução de planos de optimização 

energética e, no inicio de 2010, o desencadear da Agenda 21 Local (A21L) de Vendas Novas. Já em 

2011, o município aderiu à 2ª fase da rede para a Mobilidade Eléctrica (MOBI.E), tendo em vista a 

massificação da utilização do veículo eléctrico. Outros esforços tem sido desenvolvidos, como são 

exemplo, a adesão à Semana Europeia da Mobilidade e a concretização de acções de sensibilização 

ambiental nas escolas sobre energias renováveis e eficiência energética, incluindo acções com o 

EnergyBus da EDP. Em Novembro de 2011, no âmbito do Ciclo de Conferências InovFilda, o 

município organizou a 1ª Conferência sobre Energia e Ambiente, que às portas do Ano 

Internacional da Energia Sustentável para Todos (2012) constituiu um excelente fórum de troca 

de experiências e de conhecimentos em torno dos principais paradigmas e desafios energéticos e 
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ambientais que se colocam à Região Alentejo e ao País, nomeadamente na eficiência energética, 

as cidades do futuro, as energias renováveis e o ambiente.  

Estratégia de Desenvolvimento - Vendas Novas 2020 

Como mencionado anteriormente, no final de 2008 surgiu a revisão intercalar do PEDVN e 

consequente Estratégia de Desenvolvimento – Vendas Novas 2020 com um Plano de Acção 2007-

2013. O modelo estratégico desenhado para o território de Vendas Novas – “Vendas Novas 2020: 

construir a sustentabilidade de uma localização privilegiada” – traduz-se, no essencial, pela 

necessidade de Vendas Novas ser capaz de aproveitar as oportunidades que se abrem, num 

contexto de mudança, de forma a criar um território cada vez mais atractivo para se viver, visitar, 

investir e trabalhar. Para isso, foi definida uma estratégia integrada assente na construção de uma 

"Cidade Residencial" capaz de atrair novos fluxos populacionais, de uma "Cidade Empresarial" 

moderna, competitiva e geradora de emprego qualificado e de uma "Cidade Sustentável", 

ambientalmente equilibrada e socialmente coesa, governadas de forma transversal por uma 

autarquia com capacidade institucional para agilizar processos, facilitar o acolhimento de 

investimentos, a dinamizar a atractividade do território e fomentar a melhoria da educação.  

Nesta estratégia merecem particular destaque as operações, 3.10.03 - Optimização Energética e 

Energias Renováveis, 3.10.04 – Sustentabilidade Ambiental constantes na Acção Integrada 10) 

Excelência Ambiental e Energética do Eixo 3 - Enraizar Vendas Novas no Modelo de Territórios 

Sustentáveis (condições de durabilidade e sustentabilidade na óptica do “Inovar” e “Durar”). 
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Figura 14: Visão para “Vendas Novas 2020”:as dimensões da cidade 
(Fonte: Plano Estratégico de Desenvolvimento - Vendas Novas 2020) 

Agenda 21 Local 

A Agenda 21 Local (A21L) assume como princípios primordiais o desenvolvimento sustentável e a 

interdependência da comunidade com o ambiente, com a economia, com o conhecimento e com a 

inovação. A análise da A21L de Vendas Novas permite concluir que a política local, em matéria de 

sustentabilidade, articula-se de forma coerente com as prioridades regionais e nacionais. 

Em termos conceptuais, a A21 é um plano de carácter estratégico e operacional que apela à 

construção de uma visão integradora dos aspectos ambientais, sociais e económicos, assentando 

numa forte governação local participada entre todos os actores que intervêm no território 

(cidadãos, associações, empresas, administração local e central, etc.). Procura a concertação e a 

formação de parcerias para a construção de uma estratégia de desenvolvimento local sustentável. 

A A21L também serve de ferramenta para o Pacto de Autarcas, apoiando-o no desenvolvimento de 

planos de acção para a sustentabilidade do território. É portanto um instrumento que visa a acção 

e que tem como grande objectivo a construção de comunidades sustentáveis, ou seja, 

comunidades socialmente justas e inclusivas, com uma economia local forte e vibrante, utilizando 

 



  

PAES-VN 

 
 
 

PLANO DE ACÇÃO PARA AS ENERGIAS SUSTENTÁVEIS – MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS                                                                      Página 55 
 

os recursos naturais de forma muito cuidada e prudente e com níveis elevados de participação da 

sociedade civil indispensável à boa governação. 

A A21L de Vendas Novas tem como objectivos específicos: 

• Identificar o estado do desenvolvimento sustentável no concelho e detectar os principais 
pontos fortes e fracos segundo a visão de actores locais chave do concelho; 

• Seleccionar e concentrar as atenções nos principais desafios e oportunidades, a requerer 
atenção mais premente; 

• Definir estratégias integradas e quadros de acções de intervenção; 

• Propor acções concretas, viradas para a implementação e para a ultrapassagem dos desafios; 

• Incentivar a cooperação entre os diferentes actores locais para a resolução de problemas 
concretos e de interesse mútuo; 

• Promover a participação dos cidadãos e de outros agentes locais aproximando a Agenda 21 
Local do espaço de vida das pessoas, de pequenos territórios e dos próprios cidadãos; 

• Monitorizar a evolução do desenvolvimento do concelho, propondo-se para isso um painel de 
indicadores de sustentabilidade especialmente construído tendo em conta as características 
locais e os diferentes níveis de aproximação ao território (concelho, aglomerado e bairro). 

Os quatro Vectores de Intervenção Estratégica da A21L de Vendas Novas e os projectos associados 

de nível concelhio são os apresentados no quadro seguinte: 

 
Quadro 1: Vectores Estratégicos e projectos de nível concelhio da A21L de Vendas Novas 

 

Vectores Estratégicos Projectos 

1 
EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÕES 
PROFISSIONAIS PARA A VIDA ACTIVA E 
APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA 

1.1 Fomento do Empreendedorismo “Escola-Empresas” 

1.2 Adequar a Oferta Formativa às Necessidades Locais 

1.3 Oferta de Estágios Curriculares em Empresas Locais 

2 

NOVOS COMPORTAMENTOS - 
CONSUMO E POUPANÇA, ENERGIA, 
ÁGUA, RESÍDUOS, HORTAS, 
CIDADANIA.. 

2.1 Hortas Comunitárias 

2.2 Poupança de Energia em Edifícios Públicos 

2.3 Menos (-) Energia (+) Conforto em Sua Casa 

3 

REFORÇAR A COESÃO SOCIAL E O 
APOIO AOS GRUPOS MAIS FRÁGEIS 
(IDOSOS, NOVOS DESEMPREGADOS, 
CRIANÇAS...) 

3.1 Loja Solidária e Restaurante Social 

3.2 Protocolos com o Comércio Local Tradicional 

4 
APOIO AO SECTOR PRODUTIVO E 
TECIDO EMPRESARIAL 

4.1 Associação Empresarial de Vendas Novas+Observatório Económico 

4.2 Criar Bolsa de Emprego 

4.3 Divulgar os Casos de Sucessos Empresariais do Concelho 

 

No âmbito do presente documento, vale a pena salientar o vector estratégico com incidência na 

energia, que preconiza 2 projectos concretos relacionados com o aumento da eficiência energética 

nos edifícios públicos e medidas de poupança e conforto em edifícios residenciais. De notar, que 
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estas acções são igualmente reforçadas nos restantes níveis de aproximação ao território, 

particularmente nos aglomerados e bairros. 

Corredor Azul – Rede Urbana para a Competitividade e a Inovação 

“O Corredor Azul é constituído formalmente por uma rede de cidades com o objectivo de 

desenvolver um Território de Excelência, que se distinga pela dinâmica criativa e de inovação, pela 

capacidade de atracção de investimento e pessoas, pela qualificação dos recursos humanos e pela 

qualidade de vida das cidades e aglomerados urbanos que permitam a efectiva atratividade para a 

localização de actividades económicas de valor acrescentado.”8
  

 

 

Figura 15: Rede Corredor Azul  
(Fonte: Programa Estratégico da Rede “Corredor Azul”) 

 

O CORREDOR AZUL - Rede Urbana para a Competitividade e a Inovação pretende concretizar um 

programa estratégico, co-financiado pelo QREN – Eixo 2 – Política de Cidades – Redes Urbanas 

para a Competitividade, que permita alcançar o objectivo mobilizador de aproveitar e potenciar as 

oportunidades que a sua situação geográfica, as infra-estruturas e os equipamentos já existentes, 

bem como aqueles cuja concretização se encontra já assumida, designadamente no quadro do 

                                                

8 Apresentação Prof. Augusto Medina, Sociedade Portuguesa de Inovação, Fórum “Cidades de Futuro, InovCity, Ciência e 

Tecnologia”, Évora, 29 de Setembro de 2011 
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aumento da conectividade entre Lisboa e Madrid, proporcionam para desenvolver um Território 

de Excelência. A presente Rede é constituída por dez municípios (11 cidades e aglomerados 

urbanos) pertencentes à Região Alentejo, designadamente: Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, 

Montemor-o-Novo, Vendas Novas e Vila Viçosa que integram o Alentejo Central; Santiago do 

Cacém e Sines que pertencem ao Alentejo Litoral e o Concelho de Elvas que integra o Alto 

Alentejo. O projecto conta com Organizações parceiras, tais como IEFP – Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, Universidade de Évora, Instituto Politécnico de Portalegre (ESA de Elvas), 

ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, Fundação Alentejo/EPRAL, Sociedade 

do Parque Industrial de Vendas Novas e APS – Administração do Porto de Sines. 

A visão estratégica do “Corredor Azul” foi estruturada em torno de eixos e prioridades 

estratégicas. A implementação da estratégia passa pelo desenvolvimento de quatro projectos 

transversais: o PROMOINVEST - Rede de Promoção Empresarial, EMPREENDER - Promoção do 

Empreendedorismo, ATRACÇÃO URBANA E GOVERNAÇÃO. 

 

Figura 16: Prioridades estratégicas e projectos transversais do “Corredor Azul”  
(Fonte: Programa Estratégico da Rede “Corredor Azul”) 

 

O “PROMOINVEST” - Rede de Promoção Empresarial é o projecto transversal da Rede “Corredor 

Azul” que é coordenado pelo Município de Vendas Novas que visa criar um centro de promoção de 

oportunidades e de acolhimento de empresas e negócios em rede, aproveitando sinergias ao nível 

da gestão, utilização de meios comuns, comunicação, relacionamento e dando privilégio à 

dimensão incorpórea de captação de investimento. 
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3. INVENTÁRIO DE REFERÊNCIA DE EMISSÕES 

  
3.1. Pressupostos 

O inventário de emissões de GEE foi elaborado tendo como referência o ano 2008, já que este é o 

ano mais próximo do ano de 1990 (ano referência) em que existe informação que se considera 

fidedigna e para o qual é possível obter dados de consumo de energia de forma desagregada.  

Utilizaram-se factores de emissão de acordo com as referências do SEAP Guidebook (guia para a 

elaboração do Plano de Acção da Energia Sustentável). A unidade utilizada é a tonelada de CO2 

equivalente (tCO2eq).  

Assim, as emissões de dióxido de carbono são da responsabilidade das actividades que decorrem 

no Concelho de Vendas Novas, resultam do consumo de energia dessas mesmas actividades, sob a 

forma de electricidade ou de combustíveis fósseis, e foram determinadas aplicando factores de 

emissão aos valores encontrados para o consumo de energia final, consoante a fonte energética. 

No caso do consumo eléctrico é utilizado o factor de emissão nacional e corresponde a 0,369 

tCO2/MWh. No caso dos combustíveis os factores de emissão são baseados no conteúdo de 

carbono de cada combustível e são, igualmente, os indicados no SEAP Guidebook, baseados nas 

orientações de 2006 do IPCC (IPCC, 2006), que abrangem todas as emissões de CO2 produzidas 

pelo consumo de energia dentro do concelho. 

 
 

Quadro 2: Valores de factores de emissões de CO2 

Factor Emissão CO2 Standard (IPCC 2006) t CO2/MWh 

Gasolina 0,249 

Gasóleo 0,267 

GPL 0,227 

Electricidade 0,369 

 

No cálculo dos consumos da frota municipal foi necessário contabilizar a média anual de consumo 

de todas as viaturas (pesados, pesados de passageiros, ligeiros, máquinas), tendo em consideração 

os factores de conversão (gasolina – 9,2 kWh/l e gasóleo – 10,0 kWh/l), igualmente baseados nas 

orientações de 2006 do IPCC. Em relação ao gás consumido foi considerado o factor 12,3 MWh/t 

(IPCC, 2006). 
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A recolha de dados foi efectuada a partir dos elementos da Direcção Geral de Energia e Geologia 

(DGEG) acerca dos consumos de energia eléctrica, gás natural e das vendas de combustíveis, mas 

também do Instituto Nacional de Estatística (INE). Relativamente aos dados para o cálculo dos 

consumos da autarquia e da frota municipal foram recolhidos nos arquivos do Município de 

Vendas Novas. 

Faz-se notar que relativamente ao consumo de combustíveis, os únicos dados disponibilizados pela 

DGEG são os das vendas de combustíveis em Portugal Continental e por Concelho. Apesar destas 

duas quantidades (consumo e venda de combustíveis) não serem idênticas, já que o combustível 

pode ser adquirido num local e utilizado noutro, considera-se que os dados das vendas de 

combustíveis proporcionam uma aproximação bastante razoável para a análise efectuada. 

A análise das emissões no Município de Vendas Novas foi realizada por sectores: residencial, 

serviços, transportes, indústria, agricultura e outros. A análise sectorial foi também efectuada a 

nível do município, nomeadamente em edifícios, iluminação pública e outros, bem como a nível da 

frota municipal e sempre que os dados disponíveis o permitiram. Os sectores da agricultura e 

indústria não foram incluídos para efeito do PAES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Âmbito do inventário e das acções do PAES 
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território do 
Município 
(agricultura, 
industria.) 

Âmbito do PAES 
(residências, 
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(edifícios, frota municipal, 
iluminação pública) 



  

PAES-VN 

 
 
 

PLANO DE ACÇÃO PARA AS ENERGIAS SUSTENTÁVEIS – MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS                                                                      Página 62 
 

3.2. Consumo de Energia Eléctrica 

O consumo de energia eléctrica no Concelho de Vendas Novas apresenta uma tendência crescente 

até 2007, com uma taxa média de 7,2% ao ano, de 2000 a 2007, atingindo um pico em 2007 com 

um total de 55.441.286 kWh. Entre 2007 e 2009 verificou-se um pequeno decréscimo, em média 

2,4% ao ano. A evolução no concelho acompanha de forma muito aproximada a tendência de 

Portugal Continental.  

 

 

Figura 18: Evolução do consumo de energia eléctrica no Concelho de Vendas Novas  

 

O consumo de energia eléctrica no sector doméstico acompanha a tendência de crescimento da 

população residente do concelho, mas com uma expressão maior uma vez que existiu nestes anos 

um aumento do número de equipamentos eléctricos e electrónicos ao nível do sector residencial. 

Contudo é no sector industrial que se registou maior crescimento, por força do número de 

indústrias instaladas neste período, embora seguindo a tendência global do concelho, como se 

pode observar nos gráficos seguintes.  
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Figura 19: Evolução do consumo de energia eléctrica no sector doméstico no Concelho de Vendas Novas  

 

 

 

 

Figura 20: Evolução do consumo de energia eléctrica no sector industrial no Concelho de Vendas Novas  

 

 

Em 2008, o consumo de energia eléctrica no Concelho de Vendas Novas atingiu um total de 

52.783.854 kWh (52.784 MWh). A figura seguinte mostra a estrutura de consumo por sector de 

actividade no ano de referência. 
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Figura 21: Consumo de energia eléctrica no Concelho de Vendas Novas, em 2008, por sector de actividade  

 

 

O sector industrial com 42% do consumo e o sector doméstico com 30% assumem particular 

relevância. O sector de comércio e serviços tem também alguma expressão com 21% do consumo. 
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3.3. Consumo de Combustíveis Fósseis 

De acordo com os dados estatísticos disponíveis, até 2008 o território do Município de Vendas 

Novas não registou consumo de gás natural. 

Relativamente ao gás propano e butano, o seu consumo tem sofrido, desde 1995, algumas 

flutuações, mas com uma tendência de decréscimo nos últimos anos. No que diz respeito ao 

conjunto de combustíveis utilizados pelos transportes, entre 1995 e 2005 verificou-se um aumento 

muito significativo de 98,5%, com uma média de crescimento de cerca de 9,8% ao ano, sendo esse 

aumento é significativo no período 2002 a 2005. A partir de 2005 os dados disponíveis indicam um 

pequeno decréscimo nos consumos. Relativamente ao fuel o consumo não tem relevância (desde 

1999 que o consumo é nulo), enquanto os asfaltos apresentam desde 2008 consumos com 

significado, nomeadamente ao nível da actividade económica de engenharia civil. 

 

 

Figura 22: Evolução do consumo de combustíveis fósseis no Concelho de Vendas Novas  
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3.4. Matriz Energética 

Globalmente, para o ano de 2008, a matriz energética de Vendas Novas mostra que o consumo 

total de todos os tipos de energia foi da ordem dos 181.722 MWh. O sector mais consumidor foi o 

dos transportes, representando 63,7% do total deste consumo. Seguem-se o sector Industrial com 

15,32% e o residencial com 11,04% e dos serviços com 7,93% como os mais significativos. A 

agricultura representa apenas 1,43% e os outros com menos de um ponto percentual (0,57%), que 

inclui essencialmente os consumos com o abastecimento de água e saneamento de águas 

residuais. 

 

Quadro 3: Matriz Energética do concelho de Vendas Novas por sector de actividade e forma de energia-2008 

Valores em MWh RESIDENCIAL SERVIÇOS TRANSPORTES INDÚSTRIA AGRICULTURA OUTROS TOTAL

Estrutura de 

consumo por 

forma de 

energia

Electricidade 15146 12426 262 21305 2601 1044 52784 29,05%

Gás (Butano+Propano) 4920 1990 4513 11424 6,29%

Gasóleo 89807 2016 91823 50,53%

Gasolina 25691 25691 14,14%

TOTAL 20066 14416 115760 27834 2601 1044 181722

Estrutura de consumo por 

sector
11,04% 7,93% 63,70% 15,32% 1,43% 0,57%

SECTORES

 

 

A estrutura de consumo por forma de energia evidencia que o gasóleo e a energia eléctrica 

representam cerca de 80% do consumo energético no Concelho de Vendas Novas. O gasóleo é 

utilizado quase exclusivamente no sector dos transportes (rodoviários). Nos sectores residencial e 

de serviços o consumo de electricidade é predominante, sendo a restante fatia correspondente ao 

consumo de gás butano e propano. 
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Figura 23: Estrutura gráfica do consumo energético do Concelho de Vendas Novas, em 2008 
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3.5. Emissões de GEE 

Em 2008 o balanço de emissões de GEE para o Concelho de Vendas Novas totaliza cerca de 53 

ktCO2 eq , distribuídos pelos diversos sectores de actividade como mostra o quadro seguinte. 

 

 

Quadro 4: Emissões em toneladas de CO2 equivalente no concelho de Vendas Novas em 2008 4 

valores em t de CO2 equiv. RESIDENCIAL SERVIÇOS TRANSPORTES INDÚSTRIA AGRICULTURA OUTROS TOTAL

Estrutura  por 

forma de 

energia

Electricidade 5589 4585 97 7862 960 385 19477 36,76%

Gás (Butano+Propano) 1117 452 1025 2593 4,89%

Gasóleo 23978 538 24517 46,27%

Gasolina 6397 6397 12,07%

TOTAL 6706 5037 30472 9424 960 385 52984

Estrutura por sector 12,66% 9,51% 57,51% 17,79% 1,81% 0,73%

SECTORES

% 

A metodologia adoptada no cálculo das emissões de GEE considera a alocação das emissões 

associadas à produção de electricidade nos sectores de consumo final. A alocação das emissões de 

electricidade ao consumidor final em detrimento do seu produtor traduz com maior realismo a 

responsabilidade ambiental, dando um maior significado às medidas de gestão da procura que se 

definam. Isto reflecte-se no peso significativo dos sectores residencial, serviços e também 

indústria, que maioritariamente consomem electricidade com impacte em termos de balanço de 

emissões de GEE. O sector industrial contribui com cerca de 18% do total das emissões de GEE, 

sendo a maior parte devida ao consumo de electricidade e a restante ao consumo de outros 

combustíveis fósseis, como o gasóleo ou o gás. 

A figura seguinte mostra a importância relativa de cada um dos sectores de actividade para o 

balanço municipal, destacando-se o sector dos transportes (rodoviários) como o maior responsável 

pelas emissões de GEE. 

O indicador agregado das emissões de GEE no concelho de Vendas Novas por habitante é de 4,48 t 

CO2eq/hab, muito próximo do valor médio nacional de 4,52 t CO2eq/hab. 
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Figura 24: Distribuição das emissões de GEE por sector de actividade no concelho de Vendas Novas, em 2008 

 

 

Como referido anteriormente, para efeito do cálculo da meta do Pacto de Autarcas, os sectores da 

agricultura e indústria não foram considerados. Esta opção deve-se ao facto do município não 

possuir influência directa sobre o seu comportamento, apesar de no caso específico do sector 

industrial este apresentar relevância no contexto do território.  

Assim, o valor de emissões de GEE considerado no âmbito do Pacto de Autarcas para o Concelho 

de Vendas Novas foi de 42.600 t CO2eq, associado a um consumo energético de 151.287 MWh. 
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3.6. Actividades do Município com Produção de Emissões  

As actividades desenvolvidas pelo Município de Vendas Novas em 2008 consumiram 5.138 MWh 

de energia eléctrica e 2.706 MWh em combustíveis fósseis, num total de 7.844 MWh, o que 

equivale a 2.595 tCO2eq (6,09% das emissões totais consideradas no âmbito do PAES), cabendo a 

maior fatia (73,06%) às emissões derivadas do consumo de electricidade, seguido pelas emissões 

associadas ao consumo de gasóleo e gasolina (22,27%) - frota municipal – e a restante pelo 

consumo de propano (4,66%), apenas presente em 2008 no parque desportivo. 

 

 

Figura 25: Percentagem de emissões alocadas a cada uma das formas de energia consumidas na actividade 
municipal, em 2008 

 

Por sectores, pode-se verificar que os edifícios e infra-estruturas municipais são as maiores fontes 

emissoras de CO2 equivalente com 52,52% (1363 tCO2equiv.), seguindo-se as devidas aos 

consumos decorrentes da iluminação pública com 25,21% das emissões (654 tCO2equiv.) e, 

finalmente, as emissões produzidas pela frota municipal (22,27% - 578 tCO2equiv.). Como é 

possível verificar na figura seguinte, no sector dos edifícios municipais existem dois grupos que se 

destacam com percentagens de emissões acima dos 20%, o grupo que integra as infra-estruturas 

de água e saneamento, sinalização e COPAE (27%) e as infra-estruturas desportivas (piscinas, 

pavilhão e estádio), culturais (auditório, biblioteca, centro sociocultural) e escolas do 1º ciclo e pré-

escolar (23%).  
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Figura 26: Distribuição das emissões de GEE produzidas pela actividade municipal, em 2008 

 

Relativamente à frota municipal deve salientar-se que o parque de viaturas, do qual fazem parte 

cerca de 80 viaturas (ligeiras, pesadas, máquinas e motociclos, sendo a grande maioria a gasóleo), 

é responsável por apenas 1,88% (2.173 MWh) do total do consumo dos transportes no concelho 

(115.760 MWh) e cerca de 1,90% das emissões (558 t CO2 eq). 

Do ponto de vista da actuação da autarquia, parece evidente que o maior potencial de poupança 

de energia encontra-se associado ao consumo de energia eléctrica nos edifícios e infra-estruturas 

municipais, com especial destaque para o parque desportivo, edifícios culturais e instalações 

operacionais, e ainda para a iluminação pública, sendo espectável nestes sectores redução 

importantes da factura energética e das emissões de GEE.  
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3.7. Síntese do Inventário de Referência de Emissões  

O quadro seguinte sintetiza alguns dos elementos principais do inventário de emissões.  

 

Quadro 5: Síntese das emissões de GEE no Concelho de Vendas Novas em 2008 

2008

1,88%

43,44%

93,84%

181722

52984

4,48

151287

42600

7844

2595

6,09%

Crescimento do consumo de energia eléctrica entre 2000-2008

% das Emissões de GEE da autarquia no ano de referência (t CO2 equiv.)

Consumo total de energia no âmbito do PAES no ano de referência (MWh)

Crescimento do consumo de gasóleo e gasolina entre 1999-2008

Crescimento populacional entre 2001-2011

Emissões totais de GEE no âmbito do PAES para o ano de referência (t CO2 equiv.)

Consumo total de energia da autarquia no ano de referência (MWh)

Emissões de GEE da autarquia no ano de referência (t CO2 equiv.)

Emissões de GEE per capita (t CO2 equiv./hab.)

Ano de referência

Consumo total de energia no concelho verificado no ano de referência (MWh)

Emissões totais de GEE no ano de referência (t CO2 equiv.)

 

 

A nível da caracterização do consumo energético global destacam-se ainda os seguintes aspectos 

identificados no diagnóstico efectuado: 

- A forte representatividade do sector dos transportes em termos de emissões, 57,51% do total, 

dos quais cerca de 98,2% correspondem a transporte privado e comercial; 

- O consumo eléctrico público correspondente a 9,73% das emissões, 3,35% relativo à iluminação 

pública e 6,38% aos equipamentos e edifícios municipais;  

- De acordo com os dados do INE, em 2008, o consumo doméstico de energia eléctrica em Vendas 

Novas foi de 4306,6 kWh/hab, abaixo da média nacional, de 4692,1 kWh/hab e da média do 

Alentejo 5508,4 kWh/hab; 

- Ainda de acordo com o INE, em 2008, o consumo de combustível automóvel foi de 0,8 tep/hab, 

acima da média nacional, de 0,6 tep/hab, mas inferior ao 1 tep/hab registado no Alentejo; 

- A tendência de crescimento dos consumos energéticos sofreu um decréscimo a partir de 

2007/2008 e que continua a verificar-se. 
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4. PLANO DE ACÇÕES 

  
4.1. Estratégia 

De forma genérica, o compromisso e o plano de acção que envolvem o Pacto dos Autarcas visam o 

desenvolvimento de medidas de eficiência energética, projectos em matéria de energias 

renováveis, bem como outras acções relacionadas com a energia que possam ser implementadas 

em diferentes áreas de actividade local e/ou regional. Um dos aspectos fundamentais da adesão 

ao Pacto de Autarcas é a elaboração do PAES, no qual são identificados, caracterizados e 

quantificadas as iniciativas que permitirão reduzir as emissões de carbono associadas à autárquica, 

às empresas e aos munícipes, mas também outras organizações do território. 

O PAES de Vendas Novas consagra a estratégia que permitirá que a Vendas Novas atingir a meta 

de redução de, pelo menos, 20% das emissões de CO2 em 2020, assumida aquando do acto de 

adesão a esta iniciativa europeia. 

Previamente à definição do conjunto de acções e medidas que permitirá atingir este objectivo, 

elaborou-se uma visão de longo prazo, algo que o horizonte temporal alargado deste projecto 

(2011 – 2020) torna ainda mais relevante. Interessa frisar que o plano apresentado tem em conta 

os compromissos assumidos pela autarquia ao subscrever este pacto e os diferentes papéis que, 

enquanto município, desempenhará neste processo: o de consumidor de energia e prestador de 

serviços, o de organizador, promotor e regulador, o de consultor, motivador e modelo ou de 

produtor e fornecedor de energia. 

No estabelecimento de uma visão para Vendas Novas no domínio das energias sustentáveis, é 

essencial ter em conta o quadro mais alargado da visão e missão constantes no regulamento de 

organização e estrutura dos serviços municipais:  

 - Visão: “O Município de Vendas Novas orienta a sua acção estratégica no sentido de construir a 

sustentabilidade de uma localização privilegiada desenvolvendo capacidades adequadas à 

transformação de Vendas Novas num território cada vez mais atractivo para viver, visitar, investir e 

trabalhar.”9 

                                                

9 Regulamento da Estrutura e Organização dos Serviços do Município de Vendas Novas, publicado no Diário da 

República, 2ª Série, Nº 253, de 31 de Dezembro de 2010 



  

PAES-VN 

 
 
 

PLANO DE ACÇÃO PARA AS ENERGIAS SUSTENTÁVEIS – MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS                                                                      Página 76 
 

- Missão: “gerir e potenciar de forma sustentável os recursos disponíveis, promovendo o 

desenvolvimento do território e das suas gentes, preservando valores e tradições, impulsionando 

aspirações e necessidades dos munícipes, prestando um serviço público mais eficaz e eficiente, 

simplificando procedimentos e aproximando os munícipes dos centros de decisão, sempre com a 

perspectiva de melhorar a qualidade de vida das populações num justo equilíbrio dos factores 

económicos, ambientais e de coesão social.”10 

A estratégia desenvolvimento já mencionada, consubstanciada no Plano Estratégico de 

Desenvolvimento – Vendas Novas 2020, assenta em três eixos de intervenção que integram de 

forma coerente projectos estruturantes (de carácter local, supramunicipal, regional ou nacional), 

além de um eixo instrumental e operacional, que se pode traduzir no aumento do protagonismo 

da autarquia e no reforço das iniciativas de cooperação. 

 
 Quadro 6: Eixos Estratégicos Vendas Novas 2020 
 

Eixo 1 
Consolidar, diversificar e dinamizar 

a cidade empresarial 

Eixo 2 
Construir e afirmar a atractividade 

urbana de Vendas Novas 

Eixo 3 
Enraizar Vendas Novas no modelo de 

territórios sustentáveis 

Eixo 4 
Reforçar a capacidade institucional do Município de Vendas Novas e alargar as iniciativas de cooperação 

Fonte: Plano Estratégico de Desenvolvimento - Vendas Novas 2020 

 

 

Com a finalidade de caracterizar de forma simples qual o ponto de partida para a implementação 

do PAES-VN realizou-se uma breve análise SWOT. Para o efeito, foram identificadas as Forças 

(Strengths), as Fraquezas (Weaknesses), as Oportunidades (Opportunities) e as Ameaças (Threats) 

associadas à implementação do programa do Pacto dos Autarcas. 

 

 

 

 

                                                

10 Regulamento da Estrutura e Organização dos Serviços do Município de Vendas Novas, publicado no Diário da 
República, 2ª Série, Nº 253, de 31 de Dezembro de 2010 
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Quadro 7: Matriz SWOT com as principais características do município no âmbito do Pacto de 
Autarcas 

FORÇAS FRAQUEZAS 

• Crescimento populacional significativo nas últimas 
décadas 

• Bom potencial energético do concelho, 
particularmente ao nível do solar e da biomassa 

• Experiência na dinamização de acções de 
sensibilização e comunicação ambiental no concelho, 
em especial no trabalho com as escolas 

• Experiência ao nível do acompanhamento e avaliação 
de planos e de trabalho integrado com diferentes 
actores locais e regionais 

• Reconhecida aposta do município em torno de áreas 
fundamentais para o desenvolvimento sustentável 

• Nº de associações e colectividades com actividade 
regular 

 

• Parque habitacional do centro tradicional da 
cidade e do centro de outros aglomerados 
populacionais do concelho apresenta sinais de 
degradação e com baixo desempenho energético 

• Insuficiência do sistema de transportes públicos, 
urbano e interurbano 

• Elevada utilização do transporte individual de 
passageiros 

• Actuais limitações à capacidade de investimento 
público, que poderá comprometer a execução de 
algumas das acções elencadas ou condicionar os 
tempo de implementação 

• Face à actual conjuntura, elevada dependência de 
investimento privado e/ou de fundos estruturais 
para a concretização de algumas das medidas 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

• Sensibilizar a população sobre as vantagens da 
eficiência energética 

• Dinamizar sectores económicos na área da energia e 
ambiente 

• Contexto nacional e europeu favorável à adopção de 
medidas que promovam Eficiência Energética e o 
aproveitamento das Renováveis, bem como à adopção 
de comportamentos energeticamente eficientes 

• Existência de oportunidades de financiamento para a 
adopção de medidas que promovam quer a Eficiência 
Energética e o aproveitamento das Renováveis 

• Boa localização geográfica, porta da área 
metropolitana de Lisboa para Espanha 

• Boa acessibilidade rodoviária e ferroviária de nível 
internacional, nacional e regional 

 

• Excessivo tráfego rodoviário de atravessamento de 
Vendas Novas por inexistência de variante à EN4 

• Dificuldades no acesso a financiamento 
(principalmente relacionada com a morosidade 
e/ou complexidade de alguns processos de 
candidaturas) 

• Contexto de crise económica e financeira (pode 
dificultar a implementação de medidas que 
impliquem investimentos consideráveis) 

• Custo avultado associado à implementação de 
algumas medidas de Eficiência Energética e de 
aproveitamento das Renováveis 

• Insuficiente esclarecimento da população para as 
mais-valias associadas à utilização racional de 
energia e ao aproveitamento das Renováveis 

 

 

Para a definição da visão estratégica de Vendas Novas no contexto do Pacto dos Autarcas teve-se 

em consideração as perspectivas de desenvolvimento socioeconómico do concelho de Vendas 

Novas, concertada com a necessidade de articular esta prioridade com a questão da eficiência 

energética e do potencial de aproveitamento das renováveis. Assim, privilegiar-se-ão medidas que 

permitam dinamizar o concelho de uma forma sustentável, preservando e melhorando a qualidade 

de vida das populações. Neste contexto, as medidas terão um enfoque essencialmente virado para 

a eficiência energética não descurando medidas relativas ao aumento da produção de energia 

renovável que contribuem igualmente para a redução das emissões de CO2. 
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Na visão e estratégia global da autarquia cabe a visão estratégica de Vendas Novas para o Pacto 

dos Autarcas, ou seja, fazer de Vendas Novas em 2020 um município com preocupação e acção 

privilegiada no domínio das energias sustentáveis, onde se vive e trabalha para melhorar a 

qualidade de vida através do caminho do desenvolvimento sustentável associado à utilização da 

energia de forma racional e eficiente. 
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4.2. Objectivos e Metas 

As metas aqui apresentadas resultam de um processo de análise iterativo, em que se 

consideraram as áreas prioritárias de intervenção e os ganhos expectáveis de medidas pertinentes 

para cada uma das áreas.  

O objectivo é reduzir em pelo menos 20% as emissões de CO2 até 2020, relativamente ao ano de 

referência de 2008, ou seja pelo menos 8.520 tCO2 eq. Um dos principais desafios consistirá em 

consciencializar os diferentes actores para a importância da sua participação na obtenção dos 

objectivos propostos. Os objectivos a atingir não são apenas da autarquia, são para toda a 

comunidade. 

De acordo com o balanço das emissões de GEE, em 2008 o concelho de Vendas Novas era 

responsável pela emissão de cerca 52.984 t CO2 eq. O sector dos transportes é o que tem maior 

peso nas emissões, representando o consumo de combustível deste sector 57,51% das emissões 

totais do município. O transporte privado e comercial representa 98,2% do sector, constituindo-se 

como uma das áreas chave de actuação. Embora seja no sector dos transportes que se verificam as 

maiores emissões de CO2, é no sector dos edifícios e equipamentos/instalações que estão 

contempladas um importante conjunto de medidas que estabelecem a promoção do desempenho 

energético dos edifícios e das fontes energéticas renováveis. Tal facto resulta de estarem 

disponíveis políticas e medidas a nível nacional que dispõem dos mecanismos necessários para 

potenciar o desenvolvimento destas áreas, pelo que, considerou-se importante desenvolver 

instrumentos que pudessem contribuir para o aproveitamento máximo destes.  

Face ao elevado potencial de produção de energia solar, considerou-se também essencial a 

promoção das fontes renováveis, em particular do solar, mas a aposta central está focada no uso 

racional de energia nos diferentes sectores da sociedade, com medidas que estimulem a eficiência 

energética, quer no nos edifícios municipais e sobretudo no sector residencial. A este propósito, 

importa referir a evolução expectável para a energia solar, solar térmico e solar fotovoltaico, bem 

com a introdução das leis da microprodução e miniprodução de energia eléctrica. Esta forma de 

energia é, sem dúvida, um grande recurso endógeno deste território, uma vez que parte do 

concelho tem mais de 3.000 horas de exposição solar por ano. 
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O plano estabelecido para atingir os objectivos teve em conta a tendência dos últimos anos de 

registos no concelho, os dados de nível nacional e europeu, bem como a conjuntura económica e 

social actual. Verifica-se que os anos 2007 e 2008 constituem um ponto de inflexão no crescimento 

dos consumos de energia. Nesse pressuposto é expectável que até 2020 as emissões de CO2 no 

concelho de Vendas Novas se mantenham estáveis ou até decresçam ligeiramente, fruto 

sobretudo da tendência de redução do factor de emissão do “mix” eléctrico nacional que 

compensará a tendência de aumento de população dos últimos anos (1,88%) do concelho e o 

crescimento de consumo energético associado. Igualmente nos transportes prevê-se que as 

emissões se mantenham praticamente constantes, consequência do aumento dos combustíveis e 

também da racionalização da utilização dos meios de transporte, continuando a ocorrer a 

transferência de consumo de gasolina para o gasóleo e o GPL. 

No quadro seguinte apresentam-se as metas de redução de emissões estimadas a partir das 

medidas preconizadas e a produção de energia. 

 
Quadro 8: Metas de redução de emissões por sector e de produção de energia 

Designação 
Poupança 
energética 

(MWh) 

Produção 
de 

energia 
(MWh) 

Redução das 
emissões de 
GEE (t CO2 

eq.) 

Meta de 
redução 

(%) 

Edifícios e equipamentos municipais 845 331 274,12 3,21% 

Edifícios e equipamentos terciários 3293 621 1215,09 14,24% 

Edifícios e equipamentos residenciais 3805 151 1404,20 16,46% 

Iluminação pública 443 - 163,52 1,92% 

Frota municipal 615 - 164,21 1,92% 

Transporte comercial e privado 19386 - 5155,21 60,42% 

Planeamento do território e normas  48 - 12,21 0,14% 

Formação e sensibilização 579 - 144,12 1,69% 

Totais 29014 1103 8532,68 20,03% 

 

O Município de Vendas Novas desenvolveu uma proposta de intervenção baseada num conjunto 

de medidas de racionalização dos consumos energéticos e de maior utilização de fontes de 

energias renováveis com o objectivo final de reduzir as emissões de GEE ao nível local, dando o seu 

contributo para os objectivos traçados a nível nacional e europeu. Estas medidas abrangem vários 

sectores de actividade económica, desde os sectores dos edifícios (municipais, residenciais e 

terciários), da iluminação pública, dos transportes, incluindo a frota municipal. Pelo anteriormente 
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exposto fica de fora a indústria, a agricultura e outros sectores, tais como os resíduos. Contudo, é 

objectivo do município ao longo do período de implementação do PAES desenvolver acções 

adicionais no sentido da sensibilização destes sectores para a redução das emissões de GEE. 

Importa, por isso, acentuar a importância da sensibilização da comunidade em todo este processo, 

uma vez que sem o contributo dos munícipes os objectivos propostos dificilmente serão atingidos. 

Considerando apenas as medidas a desenvolver no âmbito do uso racional de energia e da 

produção de energia renovável através da mini e da micro geração, estas medidas permitem 

antecipar uma redução de 21% do nível de emissões, admitindo como válidos os pressupostos 

anteriormente mencionados. De toda a forma, a experiência mostra que a concretização de todas 

as medidas do tipo das que são preconizadas poderá levar com elevada expectativa a uma indução 

de poupança, e até de produção, superior aos objectivos traçados. 
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4.3. Medidas planeadas 

Neste ponto serão descritas 29 medidas planeadas para operacionalizar a estratégia, os objectivos 

definidos e as metas a atingir até 2020. As medidas definidas abrangem a duração total do plano 

(até 2020). Entre estas encontram-se medidas planeadas no contexto do programa do Pacto dos 

Autarcas, mas também medidas planeadas fora deste contexto, e outras de iniciativas da 

governação local. Cada medida poderá desagregar-se em várias acções ou projectos específicos. 

Diversas medidas têm um impacto directo e quantificável nas emissões de GEE, quer através da 

redução do consumo de energia final, quer através da produção de energia renovável, enquanto 

outras proporcionarão ganhos indirectos. Outras têm um carácter transversal, tais como as 

iniciativas de incidência comportamental. Existem também projectos e programas de cariz 

nacional que são fundamentais para a concretização de algumas das medidas delineadas no 

âmbito do Pacto dos Autarcas. Deste plano constam as medidas e acções em fase de candidatura 

ou de implementação com um impacte directo ou indirecto nas emissões de GEE.  

Definiu-se um conjunto de medidas que abrange os diferentes sectores integrados no PAES-VN e 

que deverá permitir a obtenção das metas propostas de redução de emissões de CO2 em pelo 

menos 20%.  

As 29 medidas estão agrupadas pelos seguintes sectores:  

• Edifícios e equipamentos, subdividido em 4 subsectores: edifícios e equipamentos 

municipais (6 medidas), edifícios e equipamentos terciários (3 medidas), edifícios e 

equipamentos residenciais (5 medidas) e iluminação pública (2 medidas);  

• Transportes, com 2 subsectores, frota municipal (3 medidas) e transportes comercial e 

privado (3 medidas); 

• Território, com 2 subsectores, planeamento (3 medidas) e normas e regulamentos (1 

medida);  

• Trabalho com os cidadãos e actores locais, com um subsector, formação e sensibilização (3 

medidas). 
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Genericamente, as medidas propostas podem caracterizar-se da seguinte forma: 

� Medidas que decorrem de legislação, planos e programas de acção de âmbito nacional, 

com incidência sobre actores locais ou sobre o território do concelho sem necessidade de 

envolvimento da autarquia (ex: medidas de implementação do SCE ou do PNAEE, com 

incidência sobre actividades produtivas, sobre os cidadãos ou sobre mecanismos de 

comercialização ou distribuição de bens ou serviços); 

� Medidas pretendidas por parte da autarquia para cumprimento de obrigações legais ou de 

planos e programas nacionais; 

� Medidas no âmbito das competências e atribuições próprias da autarquia, que visam 

“liderar com o exemplo” e criar uma imagem para ao município assumidamente ligada à 

redução das emissões de GEE; 

� Medidas destinadas ao estabelecimento de parcerias (fundamentais) entre a autarquia e 

entidades externas, no sentido de facilitar, viabilizar ou promover a realização de projectos 

de grande importância para o território.  

O conjunto das medidas a adoptar no âmbito do PAES-VN estão descritas nos quadros seguintes. 
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Quadro 9: Medidas para redução de emissões no subsector dos edifícios e equipamento municipais 

Sub-

sector
Designação e descrição sumária da medida Objectivo/Meta Responsável

Período de 

referência 

Custo 

estimado(em 

milhares de 

euros)

Poupança 

energética 

(MWh)

Produção 

de 

energia 

(MWh)

Redução das 

emissões de 

GEE (t CO2 eq.)

Observações 

EEM 1:R ea lizar audito rias energéticas ao s edifí cio s municipais e
des ignar o gesto r de energia; Esta medida consiste no planeamento e
realização de audito rias energéticas que se revelem necessárias. As auditorias
energéticas permitirão à autarquia conhecer onde, quanto, quando e como a
energia é utilizada nas instalações. São ainda identificadas oportunidades para o
aumento da eficiência energética e a introdução de tecnologias de
aproveitamento de fontes de energia renováveis. Por outro lado , esta medida
prevê que a autarquia designe um gesto r de energia que coordene as auditorias
e a acompanhe a implementação das medidas.

Formar recursos humanos e 
proceder à caracterização 
energética dos edificios de 

forma a identificar as 
possibilidades de poupanças e 

o potencial enrgético 
associado; não existe uma 

meta directa associada a esta 
medida, serve para po tenciar as 

restantes.

Município 2011-2015 2,5 - - -

Admitiu-se apenas um pequeno valor de custo directo associado tendo
em consideração que as parcerias e assessorias existentes e com os
recursos próprios, o município realizará estas tarefas; de certa fo rma esta
é uma medida que está associada ao trabalho  que a autarquia já  realiza.

EEM 2:Opt imização Energét ica no P arque D espo rt ivo de Vendas
N o vas - instalação de um sistema so lar térmico para substituição/diminuição
do consumo de gás propano nas instalações do pavilhão gimnodesportivo,
piscinas municipais e balneários do  estádio  municipal.

Substituição de utilização  de 
combústiveis fósseis por 
fontes renováveis;reduzir 
consumos de gás em 50% 

Município 2011-2015 140 267 267 60,52

O parque desportivo é o grande consumidor de águas quentes das
instalações municipais; é uma medida que vai de encontro ao projecto 2.2
da Agenda 21Local poupança de energia em edificios públicos; trata-se de
uma medida em processo de candidatura ao INAlentejo /QREN/FEDER,
tem por isso fo rtes possibilidades de concretização; a poupança
energética estimada pode atingir valores superiores a 50%. A probabilidade
de concretização  é elevada.

EEM 3:M elho ria da ef iciência energét ica do s equipamento s
despo rt ivo s , incluindo várias acções de poupança energética. Estão
incluidas acções de melhoramento e optimização de iluminância do pavilhão,
manutenção, gestão e boas práticas dos funcionários.

Aumentar o confo rto e a 
segurança com so luções 
racionais, eficientes e de 

impacte ambiental reduzi-do; 
reduzir globalmente consumo 

energia eléctrica em 20% .

Município 2011-2020 40 128 - 47,19

Éuma medida que está interligada com a EEM 1e EEM 2; é uma medida que
vai de encontro ao pro jecto 2.2 da Agenda 21Local poupança de energia
em edificios públicos tendo em consideração a especificidade do parque
desportivo obtou-se por encontrar um medida global de melhoria e gestão
energética eficiente destas infra-estruturas; envolve custos, mas com
hipo tese de candidatura aos Fundos Comunitários do QREN, como é o
caso da acção relativa ao melhoramento da iluminância do pavilhão ; o
objectivo é ambicioso, mas a probalidade de ocorrência é elevada.

EEM 4: M elho ria da ef iciênc ia energética de edific io s municipais
(edificios: Paços do M uncípio , B iblio teca, Auditório , COPAE, M ercado
M unicipal, Central Rodoviária, CEAmb, Sócio-Cultural, Esco las). Entre outras,
as acções integrarão a do tação dos edifícios municipais com equipamentos de
melhoria da eficiência energética, entre os quais se encontram tipicamente:
substituição  de lâmpadas fluorescentes por balastros eléctrónicos, sistemas de 
contro lo  da iluminação, manutenção, gestão e boas práticas dos funcionários. 

Aumentar o confo rto e a 
segurança com so luções 
racionais, eficientes e de 

impacte ambiental 
reduzido ;reduzir globalmente 

consumo energia eléctrica em 
20%. 

Município 2011-2020 60 337 - 124,18

Éa medida Interligada com as anteriores e bastante e a mais ambiciosa do
sub-sector dos edificios e equipamentos municipais; é igualmente uma
medida que vai de encontro ao projecto 2.2 da Agenda 21Local poupança
de energia em edificios públicos. Apresenta algumas dificuldades de
concretização, po r causa dos custos,  mas com possibilidade de obtenção 
de financiamntos externos.

EEM 5:Subst ituição gradua l de equipamento s de escritó rio
consumidores de energia, por outros mais eficientes; é uma medida de
incidência particular nos equipamentos informáticos de impactes mais
alargados.

Substituição no tempo do 
equipamento  info rmático 
garantindo soluções mais 

confortáveis e mais 
eficientes;redução de 15% do 

consumo destes 
equipamentos.

Município 2011-2020 - 50 - 18,63

Assume-se que 10% do consumo de electricidade é devido aos
equipamentos de escritórios e que a eficiência confere uma redução do
consumo energético dos equipamentos em 15%. (M eta PNAEE); assume-
se que os custos são os resultantes da renovação normal dos
equipamentos não tendo um custo directo  imputado  à medida.

EEM 6:C o lo cação de paineis fo to vo ltaico s em edif icio s
municipais. Após a identificação dos edificios que reunam melhores
condições para proceder à instalação faseada de paineis em pelo menos 5
edificios.

M unicípo  como foco de 
sensibilização  para a utilização  

das energias renováveis 
obtendo simultaneamente 

ganhos energéticos;redução  de 
10% do  consumo e produção 

em igual valo r.

Município 2011-2020 75 64 64 23,59

Consideram-se 5 edificios a definir; do consumo estimado de electricidade
assume-se uma redução de 10%do consumo com a introdução de energia
renovável; apresenta algumas dificuldades de concretização e tem custos
elevados .

317,50 845 331 274,12

SECTOR: EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS 

Total edificios e equipamentos municipais
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Quadro 10: Medidas para redução de emissões no subsector dos edifícios e equipamento terciários 

Sub-

sector
Designação e descrição sumária da medida Objectivo/Meta Responsável

Período de 

referência 

Custo 

estimado(em 

milhares de 

euros)

Poupança 

energética 

(MWh)

Produção 

de 

energia 

(MWh)

Redução das 

emissões de 

GEE (t CO2 eq.)

Observações 

EET 1:P ro mo ção de audito ria energét ica e da cert if icação
energét ica , em particular nas transacções, e através das medidas
identificadas melhorar o  desempenho energético  dos edifícios terciários.

Sensibilizar o sector terciário a
reduzir a energia consumida;
reduzir 20% dos consumos.

Entidades 

Centrais/Municí

pio/Privados

2011-2020 - 2485 - 917,05

São medidas nacionais do PNAEE que ao nível da certificação não
apresentam benefícios directos, mas que ao nível do melhoramento do
desempenho ene´rgético a medida aponta que se pode conseguir 20%
deficiência energética (30% do parque de serviços com classe energética
igual ou superior a B- até 2015, 50% das grandes reparações com classe
energética A). A expectativa elevada de concretização, embora muito
dependente da adesão dos diversos agentes.

EET 2:R eno ve o escritó rio -Promoção da renovação gradual de
equipamentos de escritório consumidores de energia, por outros mais
eficientes. é uma medida de incidência particular nos equipamentos
informáticos de impactes mais alargados.

Substituição no tempo do
equipamento informático
garantindo so luções mais
confortáveis e mais
eficientes;redução de 15% do
consumo destes
equipamentos.

Entidades 

Centrais/Municí

pio/Privados

2011-2020 - 186 - 68,78

É uma medida do PNAEE de incidência nacional. Assume-se que 10%do
consumo de electricidade é devido aos equipamentos de escritó rios
(computadores, impressoras, climatização, etc). É uma medida com
expectativa elevada de concretização.

EET 3:P ro mo ção das reno váveis - procurar que pelo menos 50% dos
grandes edifícios de serviços com energias renováveis, nomeadamente so lar
térmico e fo tovoltaico.

Sensibilizar os serviços de
maior dimensão para o
benefício da utilização das
renováveis; 5% redução dos
consumos e produção de
energia de idêntico  valor.

Entidades 

Centrais/Municí

pio/Privados

2011-2020 - 621 621 229,26

Igualmente uma medida do PNAEE. Esta medida poderá representar uma
diminuição do consumo de electricidade de 5% no sector. Na actual
conjuntura pode ter alguma dificuldade de concretização.

0,00 3293 621 1215,09

SECTOR: EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS 
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Total edificios e equipamentos terciários
 

 

Quadro 11: Medidas para redução de emissões no subsector da iluminação pública 

Sub-

sector
Designação e descrição sumária da medida Objectivo/Meta Responsável

Período de 

referência 

Custo 

estimado(em 

milhares de 

euros)

Poupança 

energética 

(MWh)

Produção 

de 

energia 

(MWh)

Redução das 

emissões de 

GEE (t CO2 eq.)

Observações 

IP 1:M elho ria da ef ic iência energét ica na iluminação pública-
Implementação de equipamentos de utilização racional de energia, tais como: o
Reguladores de fluxo luminoso: equipamento que se instala na extremidade da
rede de Iluminação Pública (IP), permitindo um arranque suave da IP e uma
regulação automática do fluxo luminoso; co locação de relógios astronómicos
que são programadores electrónico-digitais utilizados para o contro lo
automático de ligações e cortes em função do pôr e nascer do sol (permite
atrsaar  e adintar o  ligar/desligar da IP.

De forma integrda reduzir os
gastos energéticos da IP em
pelo menos 20%.

EDP/Município 2011-2020 40 355 - 130,82

São medidas nacionais em implementação pela EDP. É uma medida que
vai de encontro à operação 3.10.03 do Plano Estratégico Vendas Novas
2020. Exige também a comparticipção financeira da autarquia. A
expectativa elevada de concretização.

IP 2:R emo delação da rede de iluminação pública- Programa anual de
renovação da rede de iluminação pública que irá permitir substituir até 2020
alguns equipamentos ao nível de balastros e introdução da teconologia LED.

Substituição progressiva de
material menos eficiente;
induzir uma redução global até
2020 de 5%.

EDP/Município 2011-2020 150 89 - 32,70

É uma medida do programa normal de investimentos da autarquia de
renovação da rede de IP. Vai de encontro à operação 3.10.03 do Plano
Estratégico Vendas Novas 2020. É uma medida com expectativa elevada
de concretização.

190 443 0 163,52

SECTOR: EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS 
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Total iluminação pública  



        

PAES-VN 

 

PLANO DE ACÇÃO PARA AS ENERGIAS SUSTENTÁVEIS – MUNICÍPIO DE VENDAS NOVAS                                                                                                                                                                                                                      Página 86 
  

 

Quadro 12: Medidas para redução de emissões no subsector dos edifícios e equipamentos residenciais 

Sub-

sector
Designação e descrição sumária da medida Objectivo/Meta Responsável

Período de 

referência 

Custo 

estimado(em 

milhares de 

euros)

Poupança 

energética 

(MWh)

Produção 

de 

energia 

(MWh)

Redução das 

emissões de 

GEE (t CO2 eq.)

Observações 

EER 1:C ert if icação Energét ica - Todos os novos edifícios têm que ter
certificação energética com categoria B- ou superior.

aumentar o nº de edifcios com
certificação energética; atingir
0,5% de poupança energética.

Entidades 

Centrais/Muni

cípio/Privados

2011-2015 - 76 - 27,94
É uma medida de carácter nacional do PNAEE.Estima-se que esta medida
represente uma diminuição de 0,5% do consumo de energia.

EER 2:Subst ituição de lâmpadas incandescentes po r lâmpadas
mais e f ic ientes - Face ao facto de as lâmpadas economizadoras serem um
dos equipamentos que maior redução de energia apresenta (75% face a uma
lâmpada incandescente convencional) e um dos mais utilizados, esta medida
visa a substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas compactas, LED. 
Envolverá campanhas de divulgação, pesquisa de eventuais parcerias e fontes
de financiamento que permitam financiar a troca de lâmpadas caso se
identifique uma fonte de financiamento para a aquisição de lâmpadas,
envolvendo os jovens (escolas, associações, escuteiros, entre outros); Para
além dos benefícios económicos decorrentes da utilização de lâmpadas
economizadoras, está prevista a pro ibição das lâmpadas incandescentes pela
Comissão Europeia até 2020, o  que conduzirá de forma inevitável à substituição 
das lâmpadas incandescentes tradicionais.

Estimular inicialmente uma
substituição de uma média de 3
lâmpadas incandescentes por
habitação; atingir em 2020 os
100% de substituição
garantindo 75% de diminuição
dos consumos com
iluminação doméstica.

Entidades 

Centrais/Muni

cípio/Privados

2011-2020 - 852 - 314,37

É uma medida que surge na sequência de uma decisção da UE; Para a sua
concretização é muito importante procurar parceria por ex. com EDP;
considerou-se que em média 12,5% do consumo doméstico é derivado da
iluminação; estima-se que cerca de 50-60% da iluminação das habitações
residenciais ainda é feita por lâmpadas incandescentes;. é uma medida que
vai de encontro ao pro jecto 2.3 da Agenda 21Local - energia +conforto .
Tem grande probabilidade de concretização pois decorre da legislação.

EER 3:Subst ituição de equipamento s co nsumido res de energia
po uco ef ic ientes po r no vo s, mais ef ic ientes e de baixo co nsumo
- focado no aumento da compra e utilização de equipamentos energeticamente
eficientes, sobretudo através de sensibilização dos vendedores do comércio
local e dos consumidores para as vantagens dos equipamentos mais eficientes
do ponto de vista energético.

Reduzir a energia eléctrica
consumida pelos
electrodomésticos; Em 2020:
70% dos equipamentos de frio
serem de classe energética A
ou superior e 50% dos grandes
electrodomésticos serem de
classe energética A ou
superior.

Entidades 

Centrais/Muni

cípio/Privados

2011-2020 - 2726 - 1005,99

É um medida de incidência nacional que consta do PNAEE. Para a sua
concretização é muito importante procurar parceria de uma agência de
energia. Os equipamentos classe A representam reduções de consumos
entre 20 e 60%. Substituindo todo o parque instalado por modelos da
classe A, obtém-se um po tencial equivalente cerca de 30% do consumo
total de energia eléctrica do sector residencial (DGGE 2004). Em 2020,
considera-se que 60% do parque tem equipamentos classe A ou superior; é 
uma medida que vai de encontro ao pro jecto 2.3 da Agenda 21Local -
energia +conforto . Tem forte probabilidade de concretização.

EER 4:R eno váveis no sec to r do mést ico - sensibilizar a população para
as vantagens da instalação de colectores solares e/ou sistema fotovoltaico:
deverá ser promovida estas tecnologias para que os cidadãos passem a estar
mais informados sobre as vantagens desta (financiamento e benefícios fiscais).

Estimular a introdução de
águas quentes so lares em 25%
dos alo jamentos e 1% para o
fotovoltaico; 1% redução dos
consumos e produção de
energia de idêntico  valor.

Entidades 

Centrais/Muni

cípio/Privados

2011-2020 - 151 151 55,89
M edidas do PNAEE; é igualmente uma medida que vai de encontro ao
pro jecto 2.3 da Agenda 21Local - energia +conforto ; esta medida poderá em 
face da conjuntura ter alguma dificuldade de concretização da medida.

EER 5:Est imular a ef ic iência energét ica na co nstrução e na
remo delação  - Pretende-se com esta medida melho rar a eficiência energética 
no sector da construção, sensibilizando-se para esta temática quem pro jecta,
constró i e compra. Promover uma campanha de informação dirigida ao público
em geral, aos técnicos, promotores e construtores; Encorajar a construção e
remodelação da compra de habitações com índice energético A+.

Informar os diferentes agentes
do sector da construção para
que seja valorizado o
comportamento térmico e
energético na avaliação das
casas.

Município/Priv

ados
2011-2015 - - - -

A conjuntura não facilita a concretização da medida. igualmente uma
medida que vai de encontro ao pro jecto 2.3 da Agenda 21Local - energia
+conforto . É uma medida que deve ter uma fo rte interacção com os
pro jectos de atractividade e regeneração urbana, bem como a medida
sobre normalização NR1. Não existe uma meta directa associada a esta
medida, serve para potenciar as restantes.

0,00 3805 151 1404,20

SECTOR: EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS 
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Total edificios e equipamentos residenciais  
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Quadro 13: Medidas para redução de emissões no sector dos transportes (frota municipal) 

Sub-

sector
Designação e descrição sumária da medida Objectivo/Meta Responsável

Período de 

referência 

Custo 

estimado(em 

milhares de 

euros)

Poupança 

energética 

(MWh)

Produção 

de 

energia 

(MWh)

Redução das 

emissões de 

GEE (t CO2 eq.)

Observações 

F M 1:F ro ta N o va- medida destinada à renovação da frota com viaturas de
baixas emissões, particularmente viaturas com emissões inferiores a 110 gr
CO2/km.

Reduzir os gastos de
combústíveis fósseis em 10%. Município 2011-2015 150 205 - 54,74

A M eta PNAEE aponta para em 2015 - 20% da frota municipal deverá ser
constituída por viaturas com emissões inferiores a 110 gr CO2/km. Todavia 
aponta-se que na actual conjuntura apenas será possível atingir 10% em
2015 ; os custos de substituição incluem pelo menos um veículo  pesado;  É 
uma medida com custos elevados, mas com expectativa de
concretização.

F M 2:Utilização de pneus de baixa resistência ao ro lamento na
fro ta municipal de lige iro s. Em 2015, 30% dos veículos com pneus
eficientes.

Substituição progressiva por
pneus eficientes; induzir uma
redução global até 2020 de 5%.

Município 2011-2020 20 103 - 27,37

M eta PNAEE 2015 - 30% dos veículos com pneus eficientes. parte dos
custos incluidos na substituição de novas viaturas (FM 1); assume-se uma
redução de consumo energético de 5% dos veículos ligeiros e a
consequente redução de emissões. Éuma medida com custos elevados,
mas com expectativa de concretização.

F M 2:P ro grama de o ptimização de percurso s podendo algumas
viaturas incorporarem de equipamentos indutores de menores consumos em
novas viaturas (GPS, computadores de bordo, sensores da pressão dos pneus,
...). 

Em 2015,
20% das viaturas com
equipamentos indutores de
menor consumo; induzir uma
redução global até 2020 de 15%
dos consumos.

Município 2011-2015 10 308 - 82,10

M eta PNAEE 2015 - pelo menos 20% das viaturas com equipamentos
indutores de menor consumo; considera-se que a frota municipal
susbtituida por veículos de baixas emissões já vêem equipados com estes
equipamentos; Éuma medida com custos elevados, mas com expectativa
de concretização.

180 615 0 164,21

SECTOR: TRANSPORTES
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Total frota municipal
 

 

Quadro 14: Medidas para redução de emissões no sector do transporte comercial e privado 

Sub-

sector
Designação e descrição sumária da medida Objectivo/Meta Responsável

Período de 

referência 

Custo 

estimado(em 

milhares de 

euros)

Poupança 

energética 

(MWh)

Produção 

de 

energia 

(MWh)

Redução das 

emissões de 

GEE (t CO2 eq.)

Observações 

T C P 1:N o vo s Veí culo s - renovação do parque automóvel com viaturas de
baixas emissões, particularmente viaturas com emissões inferiores a 110 gr
CO2/km e que incorporarem equipamentos indutores de menores consumos
em novas viaturas (GPS, computadores de bordo, sensores da pressão dos
pneus, ...). 

2015 - 20% do parque
automóvel com sistema de
monitorização de consumos.

Entidades 

Centrais/Priva

dos

2011-2020 - 18231 - 4867,62

A M eta PNAEE - 20% do parque automóvel com sistema de
monitorização de consumos, associado ao aumento do nº de viaturas
com baixas emissões (com emissões inferiores a 110 gr CO2/km),
conduzirá a quebra de gastos de combustível fossil;  É uma medida elevada 
expectativa de concretização decorrente do cumprimento das metas do
PNAEE, no entanto em face da conjuntura actual poderá ser concretizada
no horizonte 2020.

T C P 2:Ut ilização de pneus de baixa resistência ao ro lamento na
fro ta municipal de ligeiro s - Em 2015, 30% dos veículos com pneus
eficientes.

Substituição progressiva por
pneus eficientes;

Entidades 

Centrais/Priva

dos

2011-2020 - - - -
M eta PNAEE: 2015 - 30%dos veículos ligeiros com pneus eficientes. esta
medida fo i contabilizada na medida TCP1.

T C P 3:P ro grama M o biE- A primeira fase de instalação da rede de postos
de carregamento público de veículos eléctricos, associada ao pro jecto
português da mobilidade eléctrica (M obiE), contempla apenas as capitais de
distrito e os percursos entre estas. O M unicípio de Vendas Novas integra a 2ª
fase. Numa fase posterior detalhar-se-ão outras medidas, entre as quais se
poderão  encontrar a aquisição  de veículos eléctricos para a fro ta municipal.

Promover a instalação de
numa fase inicial de 10 postos
de carregamento até 2015, de
forma a incentivar a aquisição
de veículos eléctricos; em 2020 
3,5%  de aquisições de veículos 
eléctricos.

Entidades 

Centrais/Muni

cípio/Privados

2011-2020 25 1155 - 287,59

É uma medida com custos importantes, que depende da adesão dos
agentes económicos e privados e da politica nacional para o sector, mas
com expectativa de concretização.

25 19386 0 5155,21

SECTOR: TRANSPORTES
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Total transporte comecial e privado  
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Quadro 15: Medidas para redução de emissões no sector do Território (planeamento) 

Sub-

sector
Designação e descrição sumária da medida Objectivo/Meta Responsável

Período de 

referência 

Custo 

estimado(em 

milhares de 

euros)

Poupança 

energética 

(MWh)

Produção 

de 

energia 

(MWh)

Redução das 

emissões de 

GEE (t CO2 eq.)

Observações 

P OT 1:Instrumento s de P laneamento e Ordenamento - Incorporar no 
PDM , PU, PP e outros instrumentos soluções que potenciem a redução do
consumo energético e das emissões de CO2 a este associadas (tais como:
promover uma maior “ miscidade”  de usos e serviços de proximidade nas zonas 
urbanas consolidadas; estabelecimento de novos corredores verdes; etc).

Que os nstrumentos de
planeamento a aprovar
desenvolvam soluções de
reduções de emissões de CO2.

Município 2011-2020 - - - -

M edida transversal de alcance elevado e sem custos directos associados,
uma vez que a sua execução decorre de exigência legal ou de necessidades 
que não directamente ligados à redução de consumos de energia e de
emissões de CO2; considera-se que as reduções associadas a esta
medida estão diluídas nas restantes medidas.

P OT 2:T ranspo rtes e mo bilidade - Pretende‐s e encontrar so luções que
permitam melhorar as condições de mobilidade interna e externa e incrementar a 
acessibilidade proporcionada pelo sistema de transportes públicos, que deve
cada vez mais priviligiar a utilização de combustíveis alternativos aos
combustíveis fósseis.

M elhorar a oferta de
transportes públicos no
concelho.

Entidades 

Centrais e 

Regionais/Mun

icípio

2011-2020 - - - -

M edida transversal e sem custos directos associados; Éuma medida que
vai de encontro à operação 2.08.01do Plano Estratégico Vendas Novas
2020; considera-se que as reduções associadas a esta medida estão
diluídas nas restantes medidas.

P OT 3:M o bilidade Sustentável - promoção da utilização da bicicleta de e
andar a pé em pequenas deslocações que visa a continuação do
pro longamento das vias cicláveis e ciclovias existentes na cidade de Vendas
Novas, e a introdução de mais estacionamentos para bicicletas, de forma a
estimular a utilização das bicicletas no dia-a-dia pelos munícipes. Este pro jecto
contempla nesta fase a construção de aproximadamente 3 km de ciclovias, o
que permitirá ligar as diferentes zonas da cidade. 

Criar mais cerca de 3 km de
ciclovias e pontos de
estacionamento para
bicicletas, definindo percursos
pedonais e cicláveis que
promovam a mobilidade e a
qualidade de vida urbana;
Aumentar a percentagem de
deslocações realizadas a pé e
de bicicleta.

Município 2011-2020 250 48 - 12,21

Com o aumento dos combustíveis e com a consciencialização para os
problemas ambientais prevê-se que as pessoas optem por outros meios
de transporte mais económicos e menos poluentes eficientes. É uma
medida que vai de encontro à operação 3.09.03 do Plano Estratégico
Vendas Novas 2020 e acções da Agenda 21Local. Custos elevados, tem
alguma expectativa de concretização até 2020.

250 48 0 12,21

SECTOR: TERRITÓRIO
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Total planeamento  

 

Quadro 16: Medidas para redução de emissões no sector do Território (normas e regulamentos) 

Sub-

sector
Designação e descrição sumária da medida Objectivo/Meta Responsável

Período de 

referência 

Custo 

estimado(em 

milhares de 

euros)

Poupança 

energética 

(MWh)

Produção 

de 

energia 

(MWh)

Redução das 

emissões de 

GEE (t CO2 eq.)

Observações 

N
O

R
M

A
S 

E 

R
EG

U
LA

M
EN

TO
S 

N R T 1:N o rmalização ef ic iência energét ica - Elaborar e reformular os
regulamentos municipais de modo a incorporar questões associadas à
eficiência energética em edifícios e na IP (reabilitação urbana e novas
urbanizações).

Incluir na regulamentação e
normalização municipal
articulado sobre eficiência
energética.

Município 2011-2015 - - - -

M edida transversal de alcance elevado e sem custos directos associados,
uma vez que a sua execução decorre de exigência legal ou de necessidades 
que não directamente ligados à redução de consumos de energia e de
emissões de CO2; considera-se que as reduções associadas a esta
medida estão diluídas nas restantes medidas.

0 0 0 0,00

SECTOR: TERRITÓRIO

Total normas e regulamentos  
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Quadro 17: Medidas para redução de emissões no sector do Trabalho com os Cidadãos e Actores Locais (formação e sensibilização) 

Sub-

sector
Designação e descrição sumária da medida Objectivo/Meta Responsável

Período de 

referência 

Custo 

estimado(mil

hares de 

euros)

Poupança 

energética 

(MWh)

Produção 

de 

energia 

(MWh)

Redução das 

emissões de 

GEE (t CO2 eq.)

Observações 

F S1: P ro grama de sensibilização ambiental vo cacio nado para a
energia - acções com o programa eco-escolas, agências de energia, edp e
outros parceiros; realização dos dias de energia, da semana da mobilidade,
promoção de concursos com as escolas e com a população em geral sobre a
energia; divulgação das outras medidas.

Sensibilizar a população para a 
necessidade de optimizar o  

consumo energético; 
Promover a mudança de 

atitudes e comportamentos 
dos jovens face às energias 

renováveis.

Município 2011-2020 10 - - -

M edida transversal com alguns custos, mas de grande alcance; deve ser
articulada com o trabalho dos pro jectos locais da Agenda 21 e as restantes 
acções do plano municipal de educação ambiental; com
consciencialização da população para a necessidade de redução de
consumos de energia prevê-se a redução dos mesmos, embora de forma
não directa; as reduções estão diluídas nas restantes medidas.

F S2:Eco -C o ndução - visa sensibilizar a população para a racionalização da
utilização do automóvel como forma de deslocação, promovendo os
princípios da eco-condução, e valorizando também as deslocações a pé, de
bicicleta, ou de outras formas. Coordenando as actividades com o pro jecto
nacional Eco-condução Portugal, e beneficiando das iniciativas já
desenvolvidas no contexto deste.

Promover os princípios da eco-
condução; sensibilizar a
população em geral para os
modos de transporte suaves;
reduzir a utilização do
automóvel em deslocações
curtas.

Entidades 

Centrais e 

Locais/Municí

pio

2011-2020 - 579 - 144,12

M edida PNAEE:assumindo que as aulas e respectivos custos ficarão a
cargo das escolas de condução; uma medida que depende da adesão dos
diversos AGENTES, mas com expectativa de concretização.

F S3:Eco -C o ndução na F ro ta M unicipal- Estabelecimento de um
programa de formação dos trabalhadores utilizadores de veículos municipais .O
modo de condução tem um forte impacto no consumo dos automóveis. A eco-
condução significa uma condução mais suave e segura, utilizando o motor em
regimes moderados, estando provado o seu impacto na seguran-ça e na
redução do consumo de combustível sem afectar a duração das viagens. Com
este pro jecto pretende-se formar os motoristas da frota municipal nas técnicas
da eco-condução. 

Redução do consumo de
combustível da fro ta
municipal;2015 - 100% dos
condutores formados.

Município 2011-2015 15 - - -

M edida PNAEE: assumiu-se que não existe redução do consumo
energético nem das emissões de gases com efeito de estufa nesta medida
pois vem complementar as medidas apresentadas para a fro ta municipal.
Assim, para que se verifiquem os valores de redução apresentados para a
fro ta municipal, será necessária esta medida de sensibilização. É uma
medida com expectativa elevada de concretização .

25 579 0 144,12

SECTOR: TRABALHO COM OS CIDADÃOS E ACTORES LOCAIS

FO
R

M
A

ÇÃ
O

 E
 S

EN
SI

B
IL

IZ
A

ÇÃ
O

Total formação e sensibilização
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O potencial de redução de emissões é particularmente relevante na área dos edifícios 

residenciais e dos transportes. Nos edifícios merece destaque particular a medida EER3 

(substituição de equipamentos eléctricos pouco eficientes). Na área dos transportes, é a 

medida TCP1 (novos veículos com baixa emissões) que apresenta um elevado potencial de 

redução de emissões, em particular com o impacto das iniciativas comportamentais, que 

permitirão, entre outros benefícios, aumentar o número de munícipes que seleccionarão o seu 

próximo veículo tendo em conta critérios ambientais. Aliás, as iniciativas comportamentais 

representam uma fatia importante do potencial de benefícios ambientais e energéticos do 

PAES, aumentando significativamente o potencial de redução de cada uma das outras 

iniciativas. 

Referência para o somatório das medidas propostas para a esfera de actuação da autarquia 

que representam na sua globalidade 8,89% (758,18 t CO2 eq.) do esforço de redução das 

emissões, quando a autarquia é apenas responsável por 6,09% das emissões no âmbito do 

PAES-VN. 
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4.4. Aspectos financeiros para execução das medidas  

Custos de Investimento estimados 

Um dos aspectos fundamentais tidos em consideração ao longo da elaboração do PAES-VN foi 

a escassez de fundos disponíveis para investimento por parte da autarquia, quer devido à 

quebra de receitas próprias pelos efeitos da crise financeira e económica, quer devido aos 

sucessivos cortes orçamentais efectuados nos Orçamento de Estado (OE). Dessa forma, esta 

foi uma preocupação fixada desde a primeira hora: encontrar as medidas com eficácia na 

acção, mas de custos reduzidos. Ainda assim, a implementação das medidas propostas no 

horizonte 2020 significa um volume de investimento da autarquia na ordem de 1 milhão de 

euros (987.500 euros), ou seja, cerca de 123.437,50 euros, em média, por ano. Todavia, 

importa sublinhar que parte deste investimento, cerca de 50% ou mais, será obtido através de 

fundos comunitários, nacionais ou resultante de investimento de empresas parceiras, como é 

o caso da EDP distribuição. Por outro lado, parte deste investimento resulta de investimento 

que a autarquia vai ter que fazer independentemente do PAES, como por exemplo a 

renovação da frota municipal. Resulta daqui que se prevê um baixo investimento anual com 

fundos próprios da autarquia, sendo que o investimento a afectar será distribuído de forma 

irregular no tempo fruto da oportunidade de realizar os investimentos em função da 

disponibilidade de fundos. 

Possíveis Fontes de Investimento  

A implementação bem sucedida do PAES-VN requer recursos financeiros adequados. A 

autarquia alocará, em cada ano, os recursos necessários aos orçamentos anuais e estabelecerá 

compromissos firmes para os anos seguintes. Como referido, deve ser tido em conta que não é 

possível executar todas as medidas planeadas com base apenas no orçamento municipal. 

Tendo em conta que os recursos são escassos, serão efectuados esforços, de forma contínua, 

para encontrar fontes de financiamento alternativas.  

Embora economicamente viáveis, algumas das iniciativas consideradas requerem in-

vestimentos consideráveis por parte da autarquia, munícipes, empresas e demais entidades 

envolvidas. Existem, no entanto, várias tipologias e mecanismos de financiamento que 
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permitem reduzir estas necessidades de investimento e que de forma breve se apresentam 

nos quadros seguintes. 

Quadro 18: Fontes de financiamento nacionais e europeias 
Tipo de mecanismo Descrição 

INAlentejo 2007 – 2013  
(Eixo de Competitividade, 
Inovação e Conhecimento e Eixo 
de Desenvolvimento Urbano) 
 

Inserem-se no eixo de competitividade os apoios a: criação de micro e pequenas empresas 
inovadoras; projectos de I&D, em particular projectos de cooperação entre micro e empresas e 
entidades do Sistema Científico e Tecnológico; projectos de investimento produtivo para 
inovação em micro e pequenas empresas; qualificação de micro e pequenas empresas; 
desenvolvimento da Sociedade do Conhecimento; redes de ciência e tecnologia; áreas de 
acolhimento para a inovação empresarial (parques tecnológicos, incubadoras e parques de 
ciência e tecnologia); acções colectivas de desenvolvimento empresarial; intervenções 
complementares em redes de energia. Por seu lado, inserem-se no eixo de desenvolvimento 
urbano os apoios a: parcerias para a regeneração urbana; redes urbanas para a 
competitividade e inovação (RUCI), área na qual se insere o projecto do Corredor Azul, no qual 
Vendas Novas está integrada.  

Fundo de Apoio à Inovação (FAI) – 
Energias Renováveis  
 

O Fundo de Apoio à Inovação apoia projectos na área das energias renováveis e da eficiência 
energética, promovendo a inovação, o desenvolvimento tecnológico e o reforço do tecido 
empresarial nacional.  

Plano de Promoção à Eficiência no 
Consumo (PPEC)  
 

Promovido pela ERSE, este plano promove uma maior eficiência energética no consumo de 
energia eléctrica, procurando eliminar barreiras de mercado existentes através da concessão 
de subsídios a fundo perdido. Algumas das medidas já suportadas pelo PPEC, que abrange 
medidas tangíveis e intangíveis, visaram a iluminação eficiente (lâmpadas fluorescentes e 
LEDs), os painéis solares e as auditorias e diagnósticos energéticos.  

Fundo Português de Carbono 
(FPC)  

O FPC é uma entidade estatal que apoia projectos de redução de emissões levados a cabo em 
Portugal. 

Fundo de Eficiência Energética 
(FEE) 

O FEE é um dos instrumentos financeiros criados para acelerar a operacionalização do Plano 
Nacional de Acção para a Eficiência Energética (PNAEE). 
 

Microprodução e Miniprodução Os regimes de microprodução (até uma potência instalada de 3,68kW) e miniprodução (até 
uma potência instalada de 250kW) permitem a produção de energias renováveis e a sua venda 
à rede a uma tarifa bonificada. 
 

Programas Operacionais de 
Cooperação Territorial  
 

A Cooperação Territorial Europeia destina-se a reforçar, em articulação com as prioridades 
estratégicas da União, as intervenções conjuntas dos Estados-Membros em acções de 
desenvolvimento territorial integrado. Neste âmbito, destaca-se o INTERREG IV C, o SUDOE, o 
Programa Operacional Transnacional Espaço Atlântico e o Programa URBACT II.  

CIP – Programa Quadro para a 
Inovação e Competitividade 
(Intelligent Energy Europe)  
 

O CIP apoia actividades de inovação, integrando os programas: “Entrepreneurship and 
Innovation Programme”, “Information Communication Technologies Policy Support 
Programme” e “Intelligent Energy Europe Programme”. Em concreto, o programa “Intelligent 
Energy Europe” apoia projectos nas áreas da construção sustentável, energias renováveis, 
eficiência energética e veículos verdes.  
 

NER 300 – “New Entrants Reserve”  
 

O NER 300 é um instrumento financeiro gerido pela UE, o BEI e os Estados-membros que apoia 
projectos de demonstração comerciais de tecnologias de energias renováveis inovadoras e de 
captura e armazenamento de carbono (“carbon capture and storage”).  

Programa LIFE +  
 

O LIFE é um instrumento financeiro da UE que apoia projectos na área do ambiente e 
conservação da natureza, com foco nas seguintes áreas: ar, energia e clima, gestão ambiental, 
resíduos, água, uso do solo, ambiente urbano e qualidade de vida.  
 

ELENA (European Local Energy 
Assistance)  
 

Mecanismo financeiro de suporte ao desenvolvimento de projectos de energia sustentável a 
nível local, constituído pela Comissão Europeia e pelo Banco de Investimento Europeu, sendo 
financiado através do programa Intelligent Energy-Europe.  

JESSICA (Joint European Support 
for Sustainable Investment in City 
Areas)  
 

Iniciativa da Comissão em cooperação com o Banco de Investimento Europeu e o Council of 
Europe Development Bank (CEB), com o objectivo de promover o investimento sustentável, o 
crescimento e o emprego, nas áreas urbanas europeias.  
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Quadro 19: Outros mecanismos de financiamento 

Tipo de mecanismo Descrição 
Leasing  Operação de financiamento através da qual uma das partes cede a outra o direito de utilização 

de um determinado bem, durante um período de tempo acordado, em contrapartida do 
pagamento de rendas periódicas. No final do prazo do contrato, o utilizador poderá adquirir o 
bem mediante o pagamento de um valor residual previamente acordado.  

Crédito bancário O crédito bancário pode ser também uma opção válida para suportar os custos de 
investimento de algumas das iniciativas consideradas, mas as condições de financiamento 
dependerão da situação financeira do promotor. 

Empresas de Serviços Energéticos 
(ESEs)  

As ESEs (empresas de serviços energéticos) são empresas cuja actividade consiste no 
fornecimento de soluções energéticas integradas, com o retorno do investimento via 
poupanças energéticas, geralmente num período que varia entre 3 a 8 anos. Tipicamente 
financiam projectos, sem requererem investimento por parte das outras entidades. As ESEs 
trabalham também programas, como por exemplo o Plano de Promoção da Eficiência no 
Consumo da Energia Eléctrica (PPEC), promovido pela ERSE.  

Certificados Brancos  
 

Os certificados brancos são um mecanismo, introduzido pela directiva Eco.AP (Eficiência 
Energética na Administração Pública) que permite às entidades públicas que ultrapassam os 
objectivos definidos (aumento de 20% na eficiência energética até 2020) a venda desse 
excedente a entidades que estão aquém dos objectivos. 

Créditos de Carbono  
 

A geração de créditos de carbono é possível para as iniciativas que geram reduções de 
emissões de carbono e que são, sem a receita adicional gerada pelos créditos, financeiramente 
inviáveis. Os créditos gerados, depois de certificados segundo uma das certificações existentes, 
podem ser transaccionados nos mercados voluntários de carbono. 
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4.5. Aspectos organizacionais  

Estrutura de organização 

Na estrutura administrativa do Município de Vendas Novas não existe qualquer departamento 

ou divisão dedicada exclusivamente ao tema da energia. No entanto, existem gabinetes e 

divisões que desempenharão um papel importante na definição e implementação de políticas 

energéticas sustentáveis no âmbito do Pacto dos Autarcas. Destacam-se a Divisão Técnica, 

com competências nas obras municipais e conservação, energia, trânsito, água e saneamento, 

a Divisão Administração Urbanística e de Ambiente, com competências ao nível do 

planeamento e gestão urbanística, o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, com 

competências ao nível da elaboração, implementação e gestão de candidaturas de projectos a 

fundos comunitários, bem como apoio a projectos de investimento no concelho e os Serviços 

Culturais e Desportivos que gerem diversos equipamentos municipais, tais como as piscinas, o 

pavilhão gimnodesportivo ou o auditório e a biblioteca. Refira-se ainda a existência de 

competências na área da comunicação, que se encontra a cargo do Gabinete de Imagem e 

Comunicação.  

Para a implementação de cada uma das medidas, é indispensável definir responsabilidades 

claras e criar ou adaptar estruturas de coordenação. Será criada uma estrutura interna que 

incluirá um gestor global do projecto que coordenará um grupo de trabalho constituído pelo 

menos por um técnico para cada área de intervenção. A supervisão ficará a cargo do 

Presidente e da Vereação da Câmara Municipal. O grupo de trabalho terá uma geometria 

variável, adaptável a cada fase do projecto. É previsível que o grupo de trabalho venha a 

contar também com colaboradores de agências de energia parceiras e de agentes locais e 

outros elementos que estejam envolvidos directamente em acções do PAES-VN. A função dos 

elementos permanentes do grupo de trabalho (comité de acompanhamento) será 

implementar as medidas definidas no PAES, recolher dados e efectuar o seu 

acompanhamento, assegurando a participação dos agentes locais. O coordenador global, para 

além da coordenação global, será responsável por articular o trabalho com outros grupos de 

trabalho internos (nomeadamente da A21Local) e organizar o processo de monitorização, 

acompanhamento e os relatórios de implementação do Pacto dos Autarcas. 

Na fase de elaboração do PAES-VN foram alocados alguns recursos humanos da autarquia que 

contou ainda com recursos humanos locais de uma associação de desenvolvimento local, 
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sendo expectável que estes mesmos recursos humanos sejam envolvidos no processo de 

monitorização e avaliação da implementação. 

Envolvimento dos Actores Locais e dos Cidadãos 

O envolvimento dos diversos agentes locais é o ponto de partida para estimular as mudanças 

de comportamentos que são necessárias para executar as medidas e as acções contempladas 

no PAES-VN.  

No processo de implementação do PAES-VN serão envolvidos, através de acções genéricas 

e/ou específicas, Juntas de Freguesia, estabelecimentos de ensino, associações e 

colectividades, empresas comerciais, empresas de construção e promotores imobiliários, 

empresas de energia e munícipes. Outros agentes a envolver serão as agências de energia 

parceiras e outras entidades parceiras que trabalham habitualmente com o município no 

âmbito da energia e ambiente. Ao longo do processo de implementação e revisão do PAES-VN 

serão definidas ajustamentos e novas formas de promover a participação dos cidadãos e das 

empresas, para além daquelas já previstas. 
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4.6. Monitorização e Avaliação   

A monitorização é uma componente muito importante do Pacto dos Autarcas, que, quando 

complementada por ajustes adequados do plano, permite uma melhoria contínua do PAES. Do 

ponto de vista operacional, a monitorização da implementação do PAES-VN será desenvolvida 

através de acompanhamento contínuo, sendo preparado um relatório anual interno de 

monitorização com fichas de avaliação de cada medida, providenciando já uma análise 

abrangente da implementação do PAES, e avançando com mecanismos ou acções adicionais 

que possam melhorar as expectativas de redução de emissões e dos respectivos benefícios 

económicos e sociais, incluindo o necessário feedback dos principais agentes envolvidos. Os 

relatórios serão elaborados em conjunto pelo grupo de trabalho. 

A monitorização oficial da implementação do PAES-VN será realizada através de um relatório 

bienal de acompanhamento e avaliação do plano, que deverá ser submetido a aprovação em 

Reunião de Câmara, e obrigatoriamente enviado à Comissão Europeia, ao secretariado 

europeu do Pacto de Autarcas. De forma mais pormenorizada, haverá um relatório de 

implementação a cada 2 anos após a submissão do PAES. O propósito deste relatório é avaliar, 

monitorizar e verificar o progresso da implementação do PAES. Este relatório incluirá um 

inventário de emissões actualizado (MEI) a cada 4 anos, que conterá informação quantificada 

sobre as medidas implementadas, os seus impactos no consumo de energia e nas emissões de 

CO2, e uma análise do processo de implementação do PAES, incluindo medidas preventivas e 

correctivas quando tal for necessário. Aos anos 2 e 6 submeter-se-á um relatório de Acção 

(sem MEI), que conterá informação qualitativa sobre a implementação do PAES.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27: Evolução do plano de entrega de relatórios de monitorização 

 

 

2012       2014    2016                  2018                2020 
Janeiro (ano 0)         (relatório de acção)                     (relatório de implementação)                (relatório de acção)                     (relatório final)                
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Atendendo a que a implementação do PASE-VN é um processo dinâmico e participativo, os 

relatórios e conclusões decorrentes da respectiva monitorização serão divulgados e discutidos 

com todos os parceiros e actores envolvidos e com os cidadãos. A autarquia, através do seu 

website e demais instrumentos de comunicação de que dispõe, empenhar-se-á na compilação 

e difusão dos resultados obtidos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A energia constitui actualmente um dos pontos fundamentais das sociedades modernas, 

contribuindo decisivamente para o desenvolvimento económico e social das populações, mas 

hoje, mais do nunca, com atenção focada na sua utilização eficiente e nos efeitos provocados 

pelas emissões de CO2. 

O impacte esperado das medidas propostas no PES-VN traduz-se numa poupança de energia, à 

escala do concelho de Vendas Novas de 29.014 MWh (em relação ao ano de referência), uma 

expectativa de produção de energias renováveis de cerca de 1103 MWh e uma redução das 

emissões de GEE de 8.532 t CO2eq. 

A execução das acções propostas representa um esforço de cerca de 987.500€ nos próximos 

oito anos (até ao horizonte 2020), sendo que uma parte significativa desta verba será sempre 

afecta ao orçamento municipal, independentemente da existência do PAES-VN e outra será 

proveniente de fundos comunitários e de parceiros estratégico da área da energia, como é o 

caso da EDP. De referir que uma parte desta verba encontra-se afecta à aplicação das medidas 

decorrentes da legislação em vigor ou medidas que já se encontram em fase de candidatura a 

fundos comunitários. 

Importa salientar que o cumprimento dos objectivos propostos está muito dependente de 

decisões e políticas e de condições externas ao município, entre as quais: 

 Contexto internacional em relação aos mercados dos combustíveis fósseis; 

 Evolução dos preços da energia para o consumidor final; 

 Políticas nacionais e europeias de promoção da eficiência energética e da utilização de 

energias renováveis; 

 Programas de financiamento e Incentivos fiscais; 

 “Mix” energético nacional para o sector eléctrico; 

 Adesão dos agentes económicos e dos munícipes às medidas propostas; 

 Evolução dos comportamentos dos consumidores finais de energia; 

 Acesso ao crédito para investimento em equipamentos eficientes do ponto de vista 

energético e ambiental; 
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 Introdução de veículos eléctricos; 

 Melhoria na rede de transportes públicos e novas infra-estruturas viárias e ferroviárias. 

Interessa ainda referir que o PAES-VN constitui um documento não estático, de vigência a 

médio-longo prazo, que envolve diferentes e variados intervenientes e que assenta num 

conjunto de pressupostos vigentes à data da respectiva elaboração, poderá haver a 

necessidade de introduzir ajustamentos ou mesmo adiar algumas medidas de modo a ajustar o 

PAES às diferentes realidades que serão impostas no decurso da sua implementação. Assim, 

em função de várias variáveis, proceder-se-á, sempre que necessário, à reavaliação e redefinir 

as medidas do plano, em termos do seu objecto, intensidade e prazo de realização. 

Um dos aspectos essenciais de uma estratégia para uma política de utilização racional de 

energia passa pela sensibilização dos munícipes, criando um verdadeiro espírito direccionado 

para a poupança energética, para a utilização das energias renováveis e para as melhorias 

práticas ambientais numa óptica sustentável. 

Ao poder local, como estrutura de governo local, é-lhe solicitado que mobilize as populações e 

os actores locais para os novos desafios inerentes ao Pacto de Autarcas. Mas é-lhe, igualmente 

confiado um importante e significativo papel de exemplo e de demonstração na adopção de 

comportamentos mais sustentáveis e na aquisição de tecnologias inovadoras nos seus sectores 

de intervenção, em particular os edifícios e equipamentos municipais, a frota municipal e a 

iluminação pública. 

A adesão ao Pacto de Autarcas e o presente Plano de Acção para as Energias Sustentáveis 

(PAES-VN) estão integrados numa estratégia mais vasta de desenvolvimento económico, social 

e ambiental do Município de Vendas Novas e acarretam um claro desafio mobilizador de 

combater as emissões de CO2. Mais uma vez, Vendas Novas colocará o seu empenho e 

determinação no cumprimento dos objectivos propostos. 
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6. REFERÊNCIAS E FONTES DE INFORMAÇÃO 

O PAES foi elaborado com base em múltiplas fontes de informação, que permitiram a recolha 

tanto de informação qualitativa como quantitativa. A documentação disponibilizada pelo Pacto 

de Autarcas, por exemplo, permitiu garantir que o presente documento cumpre os requisitos 

deste programa e também retirar inúmeras boas práticas de outros municípios aderentes. Por 

outro lado, fontes como a DGEG, o INE, a ANMP ou a APA permitiram a recolha de dados 

históricos e estatísticos, dados esses que foram depois cruzados com informação 

disponibilizada pela Câmara Municipal de Vendas Novas. 
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ANEXOS 

 
ANEXO I - FORMULÁRIO DE ADESÃO AO PACTO DOS AUTARCAS 
 
ANEXO II - REGISTO DE VENDAS NOVAS NO PACTO DE AUTARCAS 
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