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CONCEITO

 O Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE) é

uma das ações previstas no PNAEE – Plano Nacional de Ação para

Eficiência Energética –

 Trata-se de um Diploma voltado para os grandes consumidores

energéticos do País, notadamente as Indústrias, vinculadas às

previsões normativas constantes na Diretiva 2006/32 da

Comunidade Europeia REVOGADA pela Diretiva 2012/27/UE

 No âmbito da legislação portuguesa especificamente ao Decreto Lei

71 de 15 de abril de 2008 com as alterações do Lei 7/2013, que

criou o SGCIE e estabelece a redução paulatina e consistente da

dependência do uso de energias não renováveis, notadamente

combustíveis fosseis.
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ENQUADRAMENTO HISTÓRICO

Para melhor enquadrar o conceito, importante entender que o

setor energético na indústria de Portugal, até a publicação do

primeiro Decreto-Lei de n.º 58 datado de 82 que foi chamado de

Regulamento de Gestão do Consumo de Energia (RGCE), não

possuía nenhuma legislação específica de eficiência energética

para a Indústria.



LEI 71/2008 CRIAÇÃO DO SGCIE

Em 2008, o governo edita a Lei 71/2008 que dentre outras

providências:

• Criou o SGCIE – Sistemas Gerais de Consumidor intensivo de Energia;

• Revisou os limites máximos para o ISP com aplicação aos

combustíveis industriais imputando aos utilizadores de carvão, coque

de petróleo ou fuelóleo os custos referentes às emissões de CO2

adicionais, em relação à utilização de gás natural;

• Substituiu de critérios setoriais de isenção deste imposto por critérios

ambientais e de eficiência energética;

• Oportunamente definiu os critérios e termos legais estabelecendo as

isenções do ISP para utilizadores abrangidos pelo comércio europeu

de licenças de emissão ou que efetuassem acordos de racionalização

do consumo de energia.



Âmbito de Aplicação

Instalações Consumidoras Intensivas de Energia 
(CIE) com  consumos energéticos anuais superiores a 

500 tep

Excepções

1. Instalações  
de co-geração  
juridicamente  
autónomas dos  
respectivos  
consumidores  
de energia

2. Empresas de  
transporte e  
empresas com  
frotas próprias  
consumidoras  
intensivas de  
energia

3. Edifícios  
sujeitos ao SCE,  
RCCTE e RSECE,  
excepto os  
integrados na  
área de uma  
instalação CIE

4. Instalações  
CIE sujeitas  
ao PNALE

Fonte: DGEG



ESTRUTURA SGCIE

O SGCIE esta subordinado a seguinte estrutura funcional:

• A DGEG, além de outras competências, cumpre-lhe fazer a supervisão e fiscalização

do funcionamento do SGCIE.

• A DGAIEC tem a seu cargo a concessão e controlo das isenções do ISP.

• À ADENE compete a gestão operacional do SGCIE, nomeadamente:

1. Assegurar o funcionamento regular do sistema;

2. Organizar e manter o registo das instalações de CIE;

3. Receber os planos de racionalização do consumo de energia, submetendo-os à

aprovação da DGEG;

4. Receber e analisar os pedidos de credenciação de técnicos e entidades, submetendo-

os à aprovação da DGEG;

5. Acompanhar a atividade dos operadores e técnicos no âmbito do cumprimento da

disciplina legalmente prevista.



SGCIE - INCENTIVOS 
O operador de instalações abrangidas por um Acordo de Racionalização dos

Consumos de Energia (ARCE) beneficia dos seguintes estímulos e incentivos à

promoção da eficiência energética:





O Plano de Racionalização do Consumo de Energia (PREn) é elaborado com base

nos relatórios das auditorias energéticas obrigatórias,

Prevê a implementação, nos primeiros três anos, de todas as medidas

identificadas com um período de retorno do investimento (PRI) inferior ou igual a

cinco anos, no caso das instalações com consumo de energia igual ou superior a

1000 tep/ano, ou com um PRI inferior ou igual a três anos no caso das restantes

instalações.

O PREn deve ainda estabelecer metas relativas às Intensidades Energética e

Carbónica e ao Consumo Específico de Energia, sempre que aplicável, com base

nas medidas previstas no número anterior, tendo em conta os seguintes

indicadores:

SCGIE - METAS



1. Intensidade Energética, medida pelo quociente entre o consumo total de

energia (considerando apenas 50% da energia resultante de resíduos endógenos e

de outros combustíveis renováveis) e o Valor Acrescentado Bruto (VAB) das

actividades empresariais directamente ligadas a essas instalações industriais;

2. Intensidade Carbónica, medida pelo quociente entre o valor das emissões de

gases de efeito de estufa resultantes da utilização das várias formas de energia no

processo produtivo e o respectivo consumo total de energia;

3. Consumo Específico de Energia, medido pelo quociente entre o consumo total

de energia (considerando apenas 50% da energia resultante de resíduos

endógenos e de outros combustíveis renováveis) e o volume de produção.



PLANO DE RACIONALIZAÇÃO DE ENERGIA - PREN

Em linhas gerais:

• O operador registra a CIE online no site da ADENE;

• Após o registro, realiza uma auditoria energética com técnicos certificados,

identificando os usos de energia que contribuam para os fluxos energéticos;

• Elaborar o PREn a fim de registrá-lo online no site da ADENE (SGCIE) onde deve

estabelecer metas relativas às intensidades energética e carbónica e ao

consumo específico de energia, devendo incluir obrigatoriamente medidas que

visem a racionalização do consumo de energia.

• Realiza auditorias bi-anuais de acompanhamento e verificação do PREn





PENALIDADES

O não cumprimento das metas ou a não implementação das medidas definidas no

ARCE, e nos casos em que no ano seguinte ao relatório final de execução o

operador não recupere os desvios, implica:

1. Quando o desvio a apurar no final do período de vigência do ARCE for igual ou

superior a 25%, o pagamento pelo operador do montante de € 50 por tep/ano não

evitado, o qual é agravado em 100% em caso de reincidência;

2. Quando o desvio a apurar no final do período de vigência do ARCE for igual ou

superior a 50%, para além do pagamento previsto na alínea anterior, o pagamento

do valor recebido em virtude da concessão dos apoios previstos nos n 1 e 2 do

artigo 12.º do Decreto-Lei nº 71/2008, e do valor proporcional correspondente aos

benefícios decorrentes do facto da instalação se encontrar abrangida pelo ARCE.



LEGISLAÇÃO SGCIE – SITE ADENE – www.adene.pt/SGCIE

A Legislação específica encontrada no site da ADENE:

• Portaria n.º 320-D/2011 de 30 de Dezembro

• Decreto-Lei nº 319/2009, de 3 de Novembro

• Portaria nº 1530/2008, de 29 de Dezembro

• Portaria nº 228/90, de 27 de Março

• Despacho nº 17449/2008, de 27 de Junho

• Despacho nº 17313/2008, de 26 de Junho

• Portaria nº 519/2008, de 25 de Junho

• Decreto-Lei nº 71/2008, de 15 de Abril alterada pela

Lei 07/2013

http://www.adene.pt/SGCIE


LEGISLAÇÃO AUXILIAR

Todas as legislações abaixo elencadas (exemplificativas, não exaustivas), além

das já anteriormente citadas, estão intrinsicamente vinculadas direta ou

indiretamente ao objetivos do SGCIE por conta de comandos normativos

específicos para CIE´s:

• DECRETO 68-A/2015

• RCM n.º 20/2013;

• Lei n.º 82-D/2014;

• RCM 57/2015;

• Diretiva 2003/96/EC;

• Diretiva 2009/29/CE (CELE 2013-2020);

• Decreto-Lei n. 141/2010;

• Decreto-Lei n. 82-A/2014;



IMPACTO DOS CIE’s NO CONSUMO TOTAL ENERGIA

Total Indústria
% Ind / Total 

Consumo

2003  43.802.993.542  17.458.730.963 39,86%

2004  45.498.596.452  17.916.224.613 39,38%

2005  47.028.809.174  17.878.448.262 38,02%

2006  48.545.712.359  18.427.051.698 37,96%

2007  49.676.041.662  18.687.121.004 37,62%

2008  49.186.865.934  18.452.542.855 37,52%

2009  48.772.938.876  17.142.716.312 35,15%

2010 (R) 50.505.481.187 (R) 18.170.310.782 35,98%

2011  49.153.243.791  17.691.584.170 35,99%

2012  47.130.362.835  17.291.036.786 36,69%

2013 Pro 46.272.307.086 Pro 17.011.115.266 36,76%

Consumo de energia eléctrica: total e por tipo de consumo

Fontes de Dados: DGEG/MAOTE  196.126.882.711

Fonte: PORDATA  525.573.352.898

Última actualização: 2015-06-26 MEDIA DEZ ANOS: 37,32%

Anos

Consumo de energia eléctrica por tipo de consumo (kWh)

Consumo de energia eléctrica: total e por tipo de consumo
kWh (quilowatt-hora)

Simbologia
┴ Quebra de série Pro Valor provisório Pre

... Confidencial x Valor não disponível e

// Não aplicável f Valor previsto §

- Ausência de valor Rv Valor revisto (R) Dados rectificados pela entidade responsável

Dados obtidos em www.pordata.pt a 05-12-2015

Valor preliminar

Dado inferior a metade do módulo da unidade utilizada

Dado com coeficiente de variação elevado



PONTOS CONTROVERSOS E DE REFLEXÃO:

Apesar de diversos Instrumentos Jurídicos afirmarem que houve modificação

eficiente no consumo dos CIE´s e consequente redução no impacto ambiental por

meio de mecanismos de regulação, fiscalização e auditoria esses números não se

comprovam quando confrontados com as estatísticas das Instituições

Especializadas de Portugal;

O SGCIE engloba outros temas ligados a Eficiência Energética eis que em tese sua

efetiva aplicação esta ligada a mudanças comportamentais e estruturais dos

Operadores Industriais tais como:

• utilização de maquinas, meios de produção e material, mais eficientes;

• edifícios que reduzam consumo de energia ou se utilizem de energias renováveis;

• logística de transportes que reduza a utilização de recursos energéticos;

• Uso de Equipamentos de Escritório que se utilizem do Programa Energy star;

• Mudanças comportamentais dos colaboradores;



• O importante é a melhora efetiva da eficiência energética nos CI´s ou apenas a

adequação dos números às regras impostas pelas Diretivas da EU?

• Se o importante é a melhora na eficiência energética a legislação não deveria ser

desburocratizante no sentido de facilitar o acesso das industrias as linhas de

crédito disponíveis na UE como por exemplo as Fast Track´s ou no próprio país

como o FEE?

• Pensando em efetividade da eficiência energética nos CI´s, as CELES não seriam

um engodo dos operadores poluidores, que adquiririam no mercado “permissão”

para continuar poluindo?

• Utilizando-se dos Princípios da Precaução e do Poluidor-Pagador ainda que

houvesse uma melhora na eficiência energética dos CI´s, sem, contudo, eliminar

o uso de energias não renováveis e/ou potencialmente poluidoras, deveriam os

CI´s arcar com os custos da prevenção?

• Seria possível dividir-se o segmento industrial de forma a escalonar a cobrança de

taxas pelos CI´s utilizando-se, por exemplo:



• Produtos essenciais; (?)

• Industrias estratégicas;

• Produtos não essenciais (?)

• Quais seriam os mecanismos jurídicos para equalizar o uso de alternativas

energéticas mais viáveis ao se definir o que são bens de uso essencial?

• Parte dos recursos arrecadados pelo Estado em forma de taxas e impostos não

poderia reverter-se para Projetos de Pesquisa e fomento nas Universidades para

o uso mais eficiente de energia aplicada aos meios de produção?

• As Legislações que regem o setor industrial são esparsas e muitas vezes a

Legislação que provisiona investimentos para o setor não prevê em seus

comandos vinculação com a melhora da eficiência energética o que pode ser um

fator desestimulante para os CI´s. Ideal é integralizar e sistematizar as

legislações;

• Do ponto de vista tecnológico ainda não é possível armazenar a energia

excedente produzida pelos CI´s. Como introduzir na Legislação comandos que

estimulem os CI’s a investirem em pesquisas para armazenagem da energia

excedente?



FIM
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