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Aumentar o conhecimento, informar a decisão  

ÍNDICE E.VALUE – ENERGIA E CO2 EM 

PORTUGAL 

 

EMPRESA 

A E.Value S.A. é uma empresa de consultoria e desenvolvimento, com 

competências nos domínios da engenharia e economia do ambiente. Fundada em 

2004, conta actualmente com uma equipa de 24 elementos, especializados em 

áreas tão diversas como gestão da energia e carbono, modelação, mobilidade, risco 

ecológico, ou desenvolvimento de aplicações. 

 

A Economia do Carbono é a principal área de actividade da E.Value, que lançou, em 

2005, a marca CarbonoZero®, líder do mercado voluntário de carbono em Portugal. 

A empresa conta também com um importante portefolio de clientes que tem vindo 

a apoiar na definição de estratégias custo-eficazes para a minimização de riscos e 

capitalização de oportunidades relacionados com as alterações climáticas, bem 

como na inventariação e gestão de emissões de carbono associadas a actividades, 

produtos e serviços. 

 

Desde a sua fundação, a E.Value colabora activamente no apoio à definição de 

políticas públicas, nomeadamente nos contextos do Comércio Europeu de Licenças 

de Emissão (CELE) e do Programa Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC), 

sendo uma das empresas de referência na assessoria a diferentes serviços da 

Administração Pública.  
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No domínio da Economia e Gestão da Energia, para além do desenvolvimento de 

soluções de eficiência energética e aproveitamento de energias renováveis, a 

E.Value concebeu o e2trade®, um sistema de cap and trade de adesão voluntária 

para redução e gestão do consumo de energia no seio das organizações (ERSE | 

PPEC, 2007). A E.Value presta também consultoria na área da mobilidade, 

desenvolvendo planos de mobilidade empresarial e estratégias de optimização 

energética e carbónica de frotas.  

 

Na área da responsabilidade ambiental, a E.Value oferece uma solução integrada de 

serviços, pioneiros em Portugal, direccionados para empresas e instituições 

financeiras, no quadro da aplicação da directiva europeia sobre responsabilidade 

ambiental. Desenvolveu e tem em fase de produtização o SARAtech, uma solução 

de base tecnológica para avaliação da responsabilidade ambiental das empresas 

(QREN | FEDER, 2008). 

 

A E.Value conta com um conjunto de parceiros de referência, em áreas de 

conhecimento e competência muito diversas, como tecnologia, comunicação, 

energia e serviços financeiros.  

 

A E.Value é membro do BCSD Portugal, da Rede PME Inovação COTEC e Consultor 

Registado Carbon Trust para cálculo da pegada carbónica de produtos. 

 

ENVOLVIMENTO 

No âmbito do protocolo de Quioto, e ao abrigo do Acordo de Partilha de 

Responsabilidades entre os Estados-membros da União Europeia, Portugal assumiu 

o compromisso de limitar o crescimento das suas emissões de gases com efeito de 

estufa (GEE) a 27%, no período 2008-2012, em relação aos níveis de 1990. No 

entanto, as actuais previsões apontam para que - mesmo com as políticas e 

medidas definidas no PNAC em 2006 e as novas metas assumidas em 2007 - 

Portugal esteja, no período de cumprimento, 5% acima do tecto de emissões 

estabelecido (+17,62 Mt CO2e).   
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Paralelamente, em Dezembro de 2008, a União Europeia estabeleceu um conjunto 

ambicioso de objectivos no domínio da política energética e climática. O designado 

Pacote Energia-Clima visa transformar a Europa numa economia de baixo carbono 

através de medidas que garantam: 

› A redução das emissões globais de GEE em pelo menos 20%, relativamente aos 

níveis de 1990; 

› O aumento da utilização das energias renováveis para 20% da produção 

energética total; 

› A redução do consumo de energia em 20%, mediante um aumento da eficiência 

energética.   

 

Para o cumprimento destes objectivos foram definidas metas parciais e 

diferenciadas. Para Portugal os objectivos concretizam-se em: i) redução anual 

linear de emissões nos sectores abrangidos pelo CELE, a fim de atingir uma 

redução global de 21% em 2020, relativamente a 2005; ii) limite de 1% para o 

crescimento de emissões de GEE nas actividades não-CELE; iii) 31% de energia de 

origem renovável no balanço nacional de consumo final de energia. 

 

A avaliação prospectiva do impacte deste novo quadro de política europeia nas 

actividades económicas nacionais releva que será muito difícil ao País cumprir as 

metas estabelecidas para o conjunto dos sectores do CELE, no qual a produção de 

electricidade desempenha um papel de relevo. Para as restantes metas, a análise 

aponta para a possibilidade de cumprimento, pressupondo, no entanto, o rigoroso 

cumprimento de todas as medidas inerentes aos cenários considerados. 

 

O cumprimento dos diversos compromissos assumidos internacionalmente por 

Portugal em matéria de clima afigura--se, portanto, exigente. A intensidade 

energética da economia nacional é, segundo o Eurostat, 4% maior do que em 1991 

e está 10% acima da média da União Europeia, com o consumo de energia final 

dominado pelos sectores difusos como os transportes, residencial e serviços. Está, 

pois, na mão dos consumidores e empresas uma parte substancial da 
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responsabilidade e do potencial de acção em termos de redução de emissões (e 

custos) e melhoria da competitividade da economia nacional. 

 

ACTIVIDADES 

Lançado em Janeiro de 2009, o Índice E.Value surge como uma iniciativa voluntária 

de produção e divulgação pública de informação que pretende contribuir para 

informar a decisão e aumentar a sensibilização e responsabilidade individual e 

colectiva nas questões da energia e emissões de gases com efeito de estufa. 

 

O Índice E.Value permite acompanhar a tendência do comportamento das emissões 

nacionais durante o período de cumprimento do protocolo de Quioto (2008-2012) 

por via da relação mensal carbono/energia nos sectores da electricidade e 

transporte, com referência ao mês de Dezembro de 2007 (base 1000). Estes 

sectores representam mais de 60% do total nacional de emissões tratando-se, 

portanto, de áreas cruciais para o cumprimento dos objectivos assumidos 

internacionalmente por Portugal. 

 

O Índice tem por base valores de médias móveis anuais de consumos de energia e 

emissões de CO2 associadas à produção de electricidade e ao transporte rodoviário. 

O índice de energia representa a média móvel do consumo de electricidade e 

combustíveis rodoviários (gasolina, gasóleo, GPL e biodiesel), nos últimos 12 

meses, em Portugal Continental. O índice de carbono representa a média de 

emissões geradas na produção de electricidade e no consumo dos referidos 

combustíveis rodoviários, no mesmo período.  

 

Além do Índice, são ainda disponibilizadas: 

› Estatísticas mensais de consumo de energia e emissões de carbono associadas; 

› Percentagem de electricidade produzida a partir de fontes renováveis; 

› Análise ao comportamento do Índice e da estatística mensal; 

› Variação do Índice de Produtibilidade Hidroeléctrica (IPH); 

› Cotações mensais das Licenças Europeias de Emissão (LEE). 
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RESULTADOS 

O Índice E.Value é publicado mensalmente no Jornal Público e no Programa 

Biosfera (RTP), sendo também distribuído, através de uma mailing list, a um 

conjunto de cerca de 500 decisores e técnicos. Pode ainda ser consultado em 

www.evalue.pt, numa área dedicada, que inclui informação e análise 

complementares. 

 

 

 


