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PACTO INTERSETORIAL PARA A ENERGIA SUSTENTÁVEL (PIES) 

Num contexto nacional e internacional de criação de objetivos para a eficiência energética, energias 
renováveis, alterações climáticas e descarbonização da economia e sociedade, estabelece-se o Pacto 
Intersetorial para a Energia Sustentável (“Pacto”) que tem como objectivos fundamentais combater o 
desperdício de energia e promover a adoção de soluções e tecnologias mais eficientes, mais limpas e 
mais sustentáveis. 

Estes objetivos, bem como a necessidade premente de atuar, são consagrados internacionalmente no 
Acordo de Paris, alcançado na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas de 2015 
e no Quadro político para a energia e clima no período de 2020 a 2030 e no Roteiro para a Energia 
2050 da Comissão Europeia. Em Portugal, o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 e o Plano 
Nacional de Energia e Clima 2030, materializam esta estratégia e os objetivos definidos para o País.  

As entidades aderentes ao Pacto dividem-se entre as Entidades Promotoras, que promoverão a 
divulgação e adesão ao Pacto por entidades terceiras, e as Entidades Signatárias, que são atuais ou 
potenciais beneficiários de projetos de energia sustentável (eficiência energética, energias renováveis 
e comunidades de energia) e encetarão esforços no sentido de contribuir para a prossecução dos 
objetivos nacionais de política energética e climática. 

As entidades promotoras contribuirão proactivamente e de livre vontade para a divulgação do Pacto 
e para a adesão de novos signatários. As mesmas reunirão com periodicidade trimestral para 
monitorizar a implementação dos projetos, tendo em vista a verificação e validação periódica dos 
resultados alcançados. 

Os signatários podem ser quaisquer organizações de âmbito nacional, regional ou local, público ou 
privado, e de qualquer setor de atividade que se configurem como potenciais beneficiárias da 
implementação de medidas de eficiência energética e/ou energias renováveis. 

Os signatários reconhecem a premência, conferida pela sua importância económica, ambiental e social 
da aposta na eficiência energética, do aprovisionamento descentralizado de energia e da relevância 
das comunidades de energia e comprometem-se a encetar esforços no âmbito da sua atividade para:  

• manter e reforçar a sua contribuição para o cumprimento dos objetivos acima descritos, 
nomeadamente o cumprimento do objetivo nacional de redução dos consumos energéticos 
em 35% até 2030; 

• considerar e avaliar a implementação de projetos de energia sustentável nas suas 
infraestruturas e atividades, disponibilizando os elementos necessários à avaliação do 
potencial dos mesmos a entidades especializadas;  

• analisar de forma interessada as diferentes propostas técnicas, bem como as diferentes fontes 
de financiamento e modelos de negócio, tendo em conta que a rapidez de implementação é 
um importante fator a ter em conta na tomada de decisão; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0015&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0885&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0885&from=EN
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• recorrer livremente ao balcão “Ponto Energia” para apoio ao desenvolvimento de projeto, 
escolha do modelo de negócio ou identificação de fontes de financiamento para a energia 
sustentável. 

O Pacto é de adesão voluntária e está permanentemente aberto à adesão de novos signatários.  

A divulgação do Pacto, dos seus Promotores e Signatários, bem como dos investimentos realizados e 
resultados alcançados pelos signatários será assegurada online no balcão www.pontoenergia.pt.  

Poderão ser adotadas outras medidas de divulgação, nomeadamente através da participação em 
eventos ou disseminação em caderno e circular digitais. 

Será também atribuído a todos os signatários um logotipo de participante no Pacto para inclusão 
voluntária nos seus canais de comunicação, de forma a reconhecer o seu compromisso para com a 
energia sustentável. 

 

Lisboa, 22 de Maio de 2019 

Os aderentes, (relação de aderentes ao Pacto Intersetorial para a Energia Sustentável) 

 

  

http://www.pontoenergia.pt/
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Relação de aderentes ao Pacto Intersetorial para a Energia Sustentável – entidades Promotoras 

 

Os Promotores 

 

Pela ADENE – Agência para a Energia 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Maria João Coelho, Vice-Presidente do Conselho 
de Administração  

 

 

Pela RNAE – Associação das Agências de Energia e 
Ambiente 

 

 

 

__________________________________________ 

Carlos Santos, Presidente da Direção  

Pela AEP – Associação Empresarial de Portugal 

 

 

 

 

______________________________________ 

Francisco Maria Balsemão, Membro do 
Conselho Geral 

Pela Fundação AIP  

 

 

 

 
_______________________________________ 

Jorge Rocha de Matos, Presidente do Conselho de 
Administração 

 

 

Pela APREN – Associação Portuguesa de 
Energias Renováveis 

 

 

 

 

______________________________________ 
Pedro Amaral Jorge, Presidente da Direção 

 

 

 

Pela ENA – Agência de Energia e Ambiente da 
Arrábida 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Sérgio Marcelino, Presidente do Conselho de 
Administração   

 

Pela GoParity – Plataforma de Investimento 
Sustentável 

 

 

 

 

______________________________________ 

Nuno Brito Jorge, Sócio-fundador 
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Relação de aderentes ao Pacto Intersetorial para a Energia Sustentável – entidades Signatárias 

Os Signatários 

 

Pela TRIVALOR, SGPS. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Sofia Crisóstomo Silva, Presidente do Conselho 
Geral e de Supervisão 

 

Pela Universidade Católica Portuguesa – Centro 
Regional do Porto 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Isabel Braga da Cruz, Presidente do Centro Regional 
do Porto  

Pelo Instituto Politécnico de Setúbal 

 

 

 

 

_______________________________________ 

João Vinagre, Vice-Presidente 

 

Pela Câmara Municipal de Santo Tirso 

 

 

 

 

__________________________________________ 

José Pedro Machado, Vereador-adjunto 

 

  

  

  

 


