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A Comissão Europeia publicou o relatório sobre os progressos realizados para atingir os objetivos da UE
em matéria de energias renováveis para 2020, o que indica que a UE está no bom caminho para
cumprir os seus objetivos de 20 % de energias renováveis. Com uma quota prevista de 15,3 %
de energias renováveis em 2014 no consumo final bruto de energia, a UE e a grande maioria dos
Estados-Membros estão a progredir bem: espera-se que 25 Estados-Membros atinjam as suas
metas nacionais em 2013/2014.

Estes resultados são publicados no relatório de 2015 da Comissão Europeia sobre os progressos
alcançados para a realização do objetivo juridicamente vinculativo da UE de uma quota de 20 % de
energias renováveis, o objetivo de 10 % para a utilização de energias renováveis nos transportes, bem
como as metas vinculativas nacionais até 2020.

«O relatório mostra, uma vez mais, que a Europa tem potencial para as energias renováveis e que
estas são importantes para a Europa. É produzida três vezes mais energia renovável per capita na
Europa do que em qualquer outra parte do mundo. Mais de 1 milhões de pessoas trabalha no setor das
energias renováveis, cujo valor é superior a 130 mil milhões de EUR por ano. Exportamos anualmente
35 mil milhões de EUR em energias renováveis.», afirmou Miguel Arias Cañete, Comissário responsável
pela Ação Climática e a Energia.

Com uma quota prevista de 5,7 % de energias renováveis nos transportes em 2014, atingir o
objetivo de 10 % é uma tarefa difícil, mas continua a ser possível, verificando-se bons
progressos em alguns Estados-Membros.

Espera-se que 25 Estados-Membros atinjam as suas metas nacionais no domínio das
energias renováveis para 2013/2014. De entre os Estados-Membros, 26 cumpriram os seus
objetivos para 2011/2012. Uma vez que os objetivos intermédios passarão a ser mais ambiciosos nos
próximos anos, alguns Estados-Membros poderão ter de intensificar os seus esforços para se
manterem no bom caminho, incluindo a possível utilização de mecanismos de cooperação com outros
Estados-Membros.

 

A Diretiva «Energias Renováveis» produz efeitos
O relatório mostra que a Diretiva «Energias Renováveis» produz efeitos. A implantação das energias
renováveis deu origem:

a uma redução das emissões brutas de CO2 de cerca de 326 Mt em 2012 e 388 Mt em 2013;-

à redução da procura de combustíveis fósseis da UE de 116 Mtep em 2013.-
Além disso, para a segurança do aprovisionamento energético da UE:

a substituição de gás natural por energias renováveis constituiu 30 % da totalidade da
utilização evitada de combustíveis fósseis em 2013;

-

e quase metade dos Estados-Membros reduziram o seu consumo interno bruto de gás
natural em, pelo menos, 7 %.

-

O relatório conclui que as energias renováveis se estão a vulgarizar, tornando-se uma das principais
fontes de energia, pelo que as metas para 2020 constituem um motor essencial para o investimento
global liderado pela Europa em energias renováveis e em políticas de apoio ao setor energético, muito
para além das fronteiras da Europa.

 

Contexto
A cinco anos de 2020, o relatório sobre os progressos realizados no domínio das energias renováveis
constitui a avaliação intercalar dos progressos tendo em vista alcançar os objetivos no referido domínio
para 2020. Os relatórios bienais acompanham os progressos realizados pela UE e pelos Estados-
Membros na concretização dos objetivos juridicamente vinculativos em matéria de energias renováveis
previstos na Diretiva «Energias Renováveis», adotada em 2009 como parte do pacote relativo à política



climática e energética da UE. Incluem também uma avaliação da exequibilidade do objetivo de 10 %
de energias renováveis nos transportes e da sustentabilidade da utilização de biocombustíveis e
biolíquidos.

A legislação da UE relativa à promoção da utilização de energias renováveis está em vigor desde 2001,
ano em que foi adotada a primeira diretiva sobre a promoção e a utilização da eletricidade produzida a
partir de fontes de energia renováveis, à qual se seguiu a Diretiva de 2003 relativa à utilização de
biocombustíveis e outras energias renováveis no setor dos transportes.

 

Mais informações
Ficha relativa ao relatório sobre os progressos em matéria de energias renováveis

Relatório de 2015 sobre os progressos em matéria de energias renováveis

Política da UE em matéria de energias renováveis e relatórios anteriores:

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy-

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/progress-reports-
 

Anexo
Síntese dos progressos registados pelos Estados-Membros em relação aos objetivos para
2020 em matéria de energias renováveis (%)

Quota FER
2012

Quota FER
2011/2012
(média)
 

Trajetória
FER
2011/2012

Quota FER
2013

Trajetória
FER
2013/2014

Objetivo FER
para 2020

Bélgica 7,4 6,8 4,4 7,9 5,4 13,0
Bulgária 16,0 15,1 10,7 19,0 11,4 16,0
República Checa 11,4 10,5 7,5 12,4 8,2 13,0
Dinamarca 25,6 24,5 19,6 27,2 20,9 30,0
Alemanha 12,1 11,7 8,2 12,4 9,5 18,0
Estónia 25,8 25,7 19,4 25,6 20,1 25,0
Irlanda 7,3 7,0 5,7 7,8 7,0 16,0
Grécia 13,4 12,1 9,1 15,0 10,2 18,0
Espanha 14,3 13,8 11,0 15,4 12,1 20,0
França 13,6 12,4 12,8 14,2 14,1 23,0
Croácia 16,8 16,1 14,1 18,0 14,8 20,0
Itália 15,4 13,8 7,6 16,7 8,7 17,0
Chipre 6,8 6,4 4,9 8,1 5,9 13,0
Letónia 35,8 34,7 34,1 37,1 34,8 40,0
Lituânia 21,7 21,0 16,6 23,0 17,4 23,0
Luxemburgo 3,1 3,0 3,6 3,6 3,9 11,0
Hungria 9,5 9,3 6,0 9,8 6,9 13,0
Malta 2,7 2,0 2,0 3,8 3,0 10,0
Países Baixos 4,5 4,4 4,7 4,5 5,9 14,0
Áustria 32,1 31,5 25,4 32,6 26,5 34,0
Polónia 10,9 10,6 8,8 11,3 9,5 15,0
Portugal 25,0 24,8 22,6 25,7 23,7 31,0
Roménia 22,8 22,1 19,0 23,9 19,7 24,0
Eslovénia 20,2 19,8 17,8 21,5 18,7 25,0
Eslováquia 10,4 10,3 8,2 9,8 8,9 14,0
Finlândia 34,5 33,7 30,4 36,8 31,4 38,0
Suécia 51,1 50,0 41,6 52,1 42,6 49,0
Reino Unido 4,2 4,0 4,0 5,1 5,4 15,0
União Europeia 14,3 13,6 n.d. 15,0 n.d. 20,0

Fonte: Eurostat para 2013 e 2012
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