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Síntese
I Perante o desafio de atenuar as alterações climáticas, os dirigentes da UE

comprometeram-se a fazer poupanças de 20% até 2020 e de 32,5% até 2030 no
consumo de energia previsto dos Estados-Membros. O aumento da eficiência
energética dos edifícios é um dos instrumentos fundamentais para alcançar estes
objetivos. Os edifícios consomem a maior parte da energia e têm o maior potencial de
poupança de energia.

II A avaliação mais recente dos progressos realizados pelos Estados-Membros para

concretizar os objetivos de eficiência energética revela que é pouco provável que o
objetivo da UE para 2020 seja alcançado, uma vez que o consumo de energia da União
tem vindo a aumentar de novo desde 2014. O Tribunal pretende formular
recomendações que ajudem a UE a atingir o seu objetivo de eficiência energética
para 2030 através da melhoria da relação custo-eficácia das suas despesas no âmbito
da política de coesão para o período de 2021-2027.

III No seu conjunto, os programas operacionais ao abrigo da política de coesão

afetaram um orçamento de cerca de 14 milhões de euros, equivalente a 4% dos fundos
da política de coesão para o período de 2014-2020 (357 mil milhões de euros), para
melhorar a eficiência energética dos edifícios. Destes, 4,6 mil milhões de euros
destinam-se a edifícios residenciais. Além disso, os Estados-Membros previram um
orçamento de 5,4 mil milhões de euros para o cofinanciamento nacional de todos os
edifícios, dos quais 2 mil milhões de euros se destinam a edifícios residenciais.

IV O Tribunal visitou cinco Estados-Membros (Bulgária, República Checa, Irlanda,

Itália (Apúlia) e Lituânia), que afetaram cerca de 2,9 mil milhões de euros dos seus
fundos da política de coesão à promoção da eficiência energética dos edifícios. Avaliou
se este orçamento estava a ser utilizado de forma eficaz em termos de custos e se a
Comissão e os Estados-Membros tinham aplicado as recomendações do Relatório
Especial 21/2012 do Tribunal sobre a eficiência energética nos edifícios públicos.

V A Comissão publicou orientações abrangentes para melhorar a eficiência

energética dos investimentos em edifícios, incluindo a sua relação custo-eficácia, como
o Tribunal tinha recomendado no Relatório Especial 21/2012. O Tribunal encontrou
exemplos de boas práticas, nomeadamente a utilização de instrumentos financeiros
em combinação com subvenções e a modulação do nível da taxa de ajuda para
aumentar a alavancagem do financiamento privado e reduzir o risco de efeito de
inércia.

5

VI Os Estados-Membros exigiram que os projetos fossem baseados numa auditoria

energética, com vista a proporcionar alguns níveis de poupança de energia e a
melhorar a classificação energética dos edifícios. Na maioria dos casos, atribuíram o
orçamento a projetos com base no critério da ordem de chegada das candidaturas, o
que não lhes permitiu avaliar os seus custos e benefícios relativos. Por conseguinte,
raramente foi dada prioridade a projetos que proporcionassem poupança de energia
ou outros benefícios a custos mais baixos.

VII O sistema de acompanhamento não fornece dados sobre a poupança energética
resultante da aplicação dos fundos da UE na renovação de edifícios residenciais. Esta
lacuna significa que a Comissão não consegue avaliar a contribuição do orçamento da
UE para a concretização do seu objetivo de eficiência energética. Nenhum indicador
mede os restantes benefícios que estes investimentos podem gerar.

VIII Como no seu Relatório Especial 21/2012, o Tribunal concluiu que as despesas da
UE em eficiência energética dos edifícios não são orientadas pela relação
custo-eficácia. Uma melhor gestão, especialmente no domínio da seleção de projetos,
poderá aumentar a poupança de energia por cada euro investido.

IX Num contexto de maior ambição para os objetivos de eficiência energética da UE

e de uma perspetiva de contração dos orçamentos, é mais importante do que nunca
assegurar a eficácia das despesas em termos de custos. Com esta realidade em mente,
o Tribunal formula recomendações que devem ajudar a UE a atingir a sua meta de
eficiência energética para 2030 melhorando a relação custo-eficácia das suas despesas
no âmbito da política de coesão para o período de 2021-2027. Estas recomendações
abrangem o planeamento e o direcionamento dos investimentos; a seleção dos
projetos que proporcionem maiores poupanças de energia e outros benefícios a custos
mais baixos, mediante uma avaliação dos seus custos e benefícios relativos; a
utilização de indicadores para medir a poupança de energia e outros benefícios; e a
recompensa de medidas que poupem energia com uma boa relação custo-eficácia.
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Introdução
Objetivos e progressos da eficiência energética

01 A melhoria da eficiência energética consiste na utilização de uma menor

quantidade de energia para um nível equivalente de resultados 1. Ao utilizar a energia
de forma mais eficiente, os cidadãos da UE podem reduzir as suas faturas energéticas,
ajudar a proteger a sua saúde e o ambiente e melhorar a qualidade do ar.

02 Os investimentos em eficiência energética habitualmente cofinanciados pela UE
incluem o reforço do isolamento dos edifícios, a colocação de janelas eficientes em
termos energéticos, a instalação de sistemas de controlo térmico e a modernização
dos sistemas de aquecimento.

Figura 1 – Exemplo de edifício renovado (antes e depois das obras para
melhoria da eficiência energética)

© Shutterstock / Fotografia de PIXEL to the PEOPLE.

1

Diretiva 2012/27/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012,
relativa à eficiência energética, que altera as Diretivas 2009/125/CE e 2010/30/UE e revoga
as Diretivas 2004/8/CE e 2006/32/CE (JO L 315 de 14.11.2012, p. 1). Artigo 2º, nº 4: O
resultado pode referir-se ao desempenho, serviços, bens ou energia […].

7

03 Em 2012, a Diretiva Eficiência Energética 2012/27/UE2 incorporou o objetivo de

eficiência energética de 20% para 2020 (em comparação com o consumo energético
previsto para 2020). A Diretiva (UE) 2018/2002 relativa à eficiência energética 3 revista
reflete o objetivo principal mais ambicioso, que consiste em melhorar a eficiência
energética da UE em, pelo menos, 32,5% até 2030.

04 A nova Comissão comprometeu-se a aplicar o princípio da "eficiência energética

em primeiro lugar", com especial atenção para a forma como a UE pode melhorar mais
o desempenho energético dos edifícios e acelerar as taxas de renovação 4.

05 Os dados do Eurostat (fevereiro de 2020) mostram que, em 2018, o consumo de

energia primária nos Estados-Membros da UE foi 4,9% superior aos objetivos
para 2020 (ver figura 2).

2

Ibid.

3

Diretiva (UE) 2018/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de dezembro
de 2018, que altera a Diretiva 2012/27/UE relativa à eficiência energética (JO L 328
de 21.12.2012, p. 210).

4

Pacto Ecológico Europeu – Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho
Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões;
COM(2019) 640 final, de 11.12.2019.
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Figura 2 – Progressos dos Estados-Membros da UE na concretização dos
objetivos de eficiência energética para 2020 e 2030 (consumo de energia
primária)
Distância em relação aos objetivos de consumo de energia primária para 2020 e 2030, UE-27
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Fonte: Eurostat, estatísticas sobre poupança de energia – Consumo de Energia Primária, 2018.

06 A avaliação mais recente sobre os progressos dos Estados-Membros no sentido

da realização dos objetivos de eficiência energética mostra que é pouco provável que a
meta da UE para 2020 seja alcançada 5. Esta tendência torna ainda mais difícil atingir o
objetivo da UE para 2030, ou seja, reduzir o consumo de energia em, pelo menos,
32,5%. O consumo de energia deve diminuir especialmente nos setores com maior
potencial de poupança de energia, como os edifícios. A figura 3 apresenta uma
repartição do consumo de energia por setor na UE:

5

COM(2019) 224 final, "Relatório relativo à avaliação de 2018 dos progressos verificados nos
Estados-Membros no sentido da realização dos objetivos nacionais de eficiência energética
para 2020 e da aplicação da Diretiva Eficiência Energética, conforme estabelecido no
artigo 24º, nº 3, da Diretiva Eficiência Energética 2012/27/UE".

9

Figura 3 – Consumo de energia por setor em 2017 (% do total)
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Fonte: TCE, com base nos dados do Eurostat sobre o consumo final de energia.

07 Os edifícios, em especial os residenciais, registam o maior consumo de energia na

UE, seguidos pelos setores dos transportes e da indústria. Este é, também, o setor com
o maior potencial de poupança de energia na Europa 6. Nos agregados familiares da UE,
o aquecimento e a água quente representam, por si só, 79% do consumo final total de
energia 7. A poupança de energia gerada pelas renovações dos edifícios resulta,
normalmente, de um melhor isolamento, bem como de melhores sistemas de
aquecimento e refrigeração e da iluminação. Enquanto o presente relatório incide
sobre estes tipos de investimentos, o recente Relatório Especial 1/2020 do Tribunal
centrou-se nos requisitos mínimos da UE em matéria de eficiência energética e nas
etiquetas energéticas dos aparelhos8.

6

Comissão (2017), Good practice in energy efficiency, secção "Lessons learnt", p. 18 e
SWD(2016) 408 final, Evaluation of the Directive 2010/31/EU on the energy performance of
buildings, p. 15.

7

Ver https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling

8

Ver Relatório Especial 1/2020 do Tribunal, "Ação da UE em matéria de conceção ecológica e
de etiquetagem energética: um importante contributo para uma maior eficiência
energética afetado por atrasos significativos e incumprimento".
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08 A Comissão estimou que a realização do objetivo de eficiência energética

para 2030 exigiria um investimento de cerca de 282 mil milhões de euros por ano para
a renovação do parque imobiliário da UE 9. Se se realizarem todos os investimentos em
edifícios públicos e residenciais orçamentados ao abrigo da política de coesão da UE, o
total elevar-se-á a cerca de 2 mil milhões de euros por ano no período de 2014-2020.

Despesas e quadro jurídico da UE

09 Para o período de 2014-2020, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o

Fundo de Coesão previram 14 mil milhões de euros para investimentos em eficiência
energética em edifícios públicos e residenciais. Os Estados-Membros complementaram
estes orçamentos com cinco mil milhões de euros de cofinanciamento nacional. A
repartição deste orçamento por Estado-Membro está disponível no anexo. A figura 4
mostra a repartição do orçamento da política de coesão da UE para investimentos em
eficiência energética para o período de 2014-2020.

Figura 4 – Repartição do orçamento da política de coesão da UE para
investimentos em eficiência energética para o período de 2014-2020
10
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Fonte: TCE.

9

Documento de trabalho dos serviços da Comissão SWD(2016) 405 final, Impact assessment
accompanying the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council
amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency.
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10 A diretiva de 2010 relativa ao desempenho energético dos edifícios10 contém

várias disposições destinadas a melhorar a eficiência energética dos edifícios novos e
dos edifícios existentes, designadamente:
a)

requisitos mínimos de desempenho energético para novos edifícios e grandes
renovações dos edifícios;

b)

certificados de desempenho energético obrigatórios que acompanham a venda e
o arrendamento de edifícios, indicando o atual desempenho energético de um
edifício e as medidas recomendadas para melhorar esse desempenho 11 (ver
exemplo na figura 5).

Figura 5 – Exemplo do certificado de desempenho energético de um
edifício
CERTIFICADOS DE DESEMPENHO ENERGÉTICO (CDE)

Classificação de Eficiência Energética
Atual

Potencial

Elevada eficiência energética – Custos de
funcionamento mais baixos

Sem eficiência energética – Custos de
funcionamento mais elevados
© Shutterstock / Imagem de Milagli.

10

Diretiva 2010/31/UE, de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos
edifícios.

11

Artigo 11º da Diretiva 2010/31/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de maio
de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios

12

11 A Diretiva Eficiência Energética de 2012 contém também disposições destinadas a

melhorar a eficiência energética dos edifícios. Entre estas, incluem-se os regimes de
obrigação de eficiência energética, que impõem às partes sujeitas a obrigação, como
as empresas de venda de energia ou os distribuidores de energia, o cumprimento de
objetivos quantitativos de poupança de energia para toda a sua carteira de clientes. A
avaliação de impacto da diretiva revista concluiu que, até ao final de 2016, estes
regimes tinham contribuído mais para a poupança de energia (34%) do que qualquer
outra medida isolada (acordos voluntários, medidas fiscais, regimes de financiamento
e incentivos financeiros).

12 A Diretiva Eficiência Energética de 2012 exigia igualmente que, de três em três

anos, os Estados-Membros apresentassem o seu Plano Nacional de Ação para a
Eficiência Energética (PNAEE), que deve abranger medidas significativas de melhoria da
eficiência energética e as poupanças de energia esperadas e/ou alcançadas. A
Comissão avalia os PNAEE e aprecia em que medida os Estados-Membros realizaram
progressos com vista à concretização dos seus objetivos nacionais de eficiência
energética. Transmite depois a sua avaliação anual ao Parlamento Europeu e ao
Conselho. Com base na sua avaliação dos relatórios e dos PNAEE, a Comissão pode
formular recomendações destinadas aos Estados-Membros.

13 Os planos nacionais em matéria de energia e de clima (PNEC) substituirão os

PNAEE. Os Estados-Membros, para quem estes documentos serão um instrumento de
planeamento fundamental, têm de os apresentar até ao final de 2019. Os PNEC
desempenharão, também, um papel importante na identificação das necessidades de
investimento no domínio da eficiência energética. Em 31 de janeiro de 2020, 18 dos
27 Estados-Membros tinham apresentado os seus PNEC.

Gestão partilhada entre a Comissão e os Estados-Membros

14 Na Comissão, a Direção-Geral da Energia elabora e aplica a política energética da

UE. Formula propostas para promover a eficiência energética, supervisiona a aplicação
das diretivas e acompanha os progressos dos Estados-Membros para a concretização
dos objetivos em matéria de energia, com a ajuda do Centro Comum de Investigação e
da Agência Europeia do Ambiente.

15 A Direção-Geral da Política Regional e Urbana é responsável pela gestão do

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo de Coesão.
Contribui para a política energética da UE através de financiamento e partilha com os
Estados-Membros a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos programas. No

13
período de 2014-2020, definiu orientações para o conteúdo dos acordos de parceria e
dos programas e, após debate com os Estados-Membros, adotou-os no início do
período financeiro. Depois de estabelecidos os programas, a atribuição principal desta
Direção-Geral é acompanhar a sua execução, participando nos comités de
acompanhamento e recebendo relatórios anuais de execução. Não participa na
seleção dos diferentes projetos. Por último, avalia os resultados do financiamento.

16 Os Estados-Membros definem as prioridades em termos de eficiência energética

na legislação nacional e nos PNAEE, com base em avaliações das suas necessidades, e
elaboram programas operacionais. As autoridades de gestão designadas selecionam
projetos utilizando critérios e procedimentos de seleção adequados, tendo em conta a
relação custo-eficácia. No período de 2014-2020, a Comissão disponibilizou
orientações abrangentes às autoridades de gestão sobre a conceção e execução dos
seus programas (ver figura 6). Estas autoridades controlam as realizações e os
resultados dos projetos com base em indicadores de desempenho e apresentam
relatórios à Comissão sobre a poupança de energia e outros benefícios gerados pelos
programas operacionais.
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Âmbito e método da auditoria
17 Num contexto de maior ambição para os objetivos de eficiência energética da UE
e de uma perspetiva de contração dos orçamentos, é mais importante do que nunca
assegurar a eficácia das despesas em termos de custos. O presente relatório visa
avaliar a relação custo-eficácia dos investimentos que a UE cofinancia em matéria de
eficiência energética dos edifícios com vista à concretização dos seus objetivos. O
Tribunal pretende formular recomendações que ajudem a UE a atingir o seu objetivo
de eficiência energética para 2030 através da melhoria da relação custo-eficácia das
suas despesas no âmbito da política de coesão para o período de 2021-2027.

18 A principal questão de auditoria consistia em saber se os investimentos

cofinanciados pela UE no domínio da eficiência energética dos edifícios foram
selecionados com base em critérios suscetíveis de maximizar a sua eficácia em termos
de custos. Para responder a esta questão, o Tribunal examinou se a Comissão e os
Estados-Membros definiram as condições adequadas para a seleção de investimentos
com uma boa relação custo-eficácia (incluindo a avaliação das necessidades, o
direcionamento da ajuda, um quadro de desempenho) e se aplicaram critérios de
seleção adequados.

19 O Tribunal visitou cinco Estados-Membros (Bulgária, República Checa, Irlanda,

Itália (Apúlia) e Lituânia), selecionados com base no montante despendido em
eficiência energética e visando ter um equilíbrio geográfico. Estes Estados-Membros
afetaram a este domínio cerca de 2,9 mil milhões de euros do seu orçamento do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do Fundo de Coesão para o período
de 2014-2020.

20 O trabalho de auditoria do Tribunal envolveu o exame e a avaliação de:
a)

avaliações das necessidades nacionais e regionais e planos nacionais de ação para
a eficiência energética;

b)

programas operacionais e procedimentos de seleção dos projetos;

c)

sistemas de acompanhamento e dados dos projetos em matéria de poupança de
energia.
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21 O Tribunal focou-se nos investimentos em eficiência energética em edifícios

residenciais cofinanciados pelo FEDER e pelo Fundo de Coesão. Avaliou a adequação
destes investimentos à política da UE em matéria de eficiência energética. Realizou,
também, o seguimento do Relatório Especial 21/2012 sobre a eficiência energética dos
edifícios públicos, ao nível da Comissão e dos três Estados-Membros visitados na altura
(República Checa, Itália e Lituânia), para avaliar em que medida a Comissão e os
Estados-Membros aplicaram as recomendações formuladas pelo Tribunal neste
relatório 12.

12

Ver Relatório Especial 21/2012 do Tribunal, "Relação custo-eficácia dos investimentos da
política de coesão na eficiência energética"
(www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_PT.PDF)

16

Observações
A melhoria das orientações da Comissão sobre a avaliação das
necessidades teve um impacto limitado no direcionamento
geral dos investimentos

22 Os acordos de parceria e os programas operacionais permitem um

direcionamento claro dos investimentos, se baseados em avaliações adequadas das
necessidades, que incluem:
a)

uma avaliação do consumo de energia e do potencial de poupança de energia em
todos os setores, para determinar as categorias de edifícios e os beneficiários a
visar;

b)

uma identificação dos obstáculos ao investimento e das áreas que necessitam de
apoio suplementar incluídas nos PNAEE dos Estados-Membros;

c)

uma avaliação da forma de apoio (por exemplo, subvenções ou instrumentos
financeiros) mais adequada para dar resposta às necessidades identificadas e
estimular uma renovação profunda.

Os Estados-Membros visitados pelo Tribunal não tinham determinado
uma base clara para direcionar os fundos da UE

23 A Comissão disponibilizou orientações abrangentes aos Estados-Membros sobre

a avaliação das suas necessidades e a conceção dos seus programas de financiamento
de investimentos na eficiência energética dos edifícios. A figura 6 apresenta um
roteiro das principais etapas que a Comissão recomenda às autoridades de gestão.
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Figura 6 – Roteiro para aplicação de um programa de financiamento da
renovação energética dos edifícios usando fundos da política de coesão
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El a borar um modelo lógico de i ntervenção
Defi nir i ndicadores a dequados

a)
b)
c)

Defi nir o processo e o calendário
Es ta belecer cri térios de avaliação dos projetos
Determinar as i nformações a fornecer pelos participantes

a)
b)

Aprovei tar as etapas anteriores para proceder à seleção dos projetos
Defi nir o quadro adequado para a s eleção dos projetos

a)
b)

Ava l iar a s opções de desembolso do financiamento
Ga ra ntir a conformidade

a)
b)

Ava l iar a s opções de acompanhamento dos projetos
El a borar um plano de medição e verificação

a)

Seguir as orientações da UE em matéria de a companhamento e
a va liação
Ada ptar os requisitos ao programa específico

Conceção do programa

1. Elaboração do
programa e definição de
objetivos e prioridades

2. Definição de edifícios
e beneficiários finais
elegíveis

5. Seleção de atividades
de acompanhamento

Gestão e avaliação
do programa

Execução do
programa

6. Determinação dos
objetivos e dos
indicadores dos
programas
7. Início do processo de
candidatura

8. Seleção dos projetos

9. Desembolso dos
fundos
10. Acompanhamento
do desempenho dos
diferentes projetos
11. Avaliação do
desempenho do
programa

b)

Fonte: Comissão Europeia (2014), Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings
with Cohesion policy funding, p. 14.
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24 Os cinco Estados-Membros visitados pelo Tribunal assinalaram, nos seus acordos

de parceria e programas operacionais, a necessidade de aumentar a eficiência
energética do seu parque imobiliário, em particular dos edifícios residenciais. A maior
parte destes documentos de planeamento refere-se à avaliação das necessidades
incluída nos PNAEE ou noutros documentos estratégicos nacionais em matéria de
energia.

25 Os cinco Estados-Membros não incluíram nos seus PNAEE todas as informações

recomendadas na nota de orientação da Comissão e no modelo 13, tais como as
poupanças de energia previstas e realizadas para cada medida, incluindo as financiadas
pela UE. A Diretiva Eficiência Energética de 2012 não obrigava os Estados-Membros a
porem em prática as medidas incluídas nos seus PNAEE nem a comunicarem as
poupanças de energia.

26 O quadro 1 apresenta uma panorâmica dos principais elementos das avaliações

das necessidades relativamente aos cinco programas operacionais examinados pelo
Tribunal.

13

COM(2013) 762 final, Aplicação da Diretiva Eficiência Energética – Orientações da Comissão
e SWD(2013) 180 final, Guidance for National Energy Efficiency Action Plans, secções 3.2.4
e 3.2.5.
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Quadro 1 – Principais elementos das avaliações das necessidades dos
cinco programas operacionais examinados
As potenciais
Os edifícios foram
poupanças de energia
Programa
classificados com
e as necessidades de
operacional base no consumo de
investimento foram
energia?
quantificadas?
Bulgária
PO Regiões
Não
Não
em
Crescimento
República
Checa
Não
Não
PO Regional
Integrado
Irlanda
PO Regional
Sim
Sim
do Sudeste
Itália (Apúlia)
Não
Não
PO Regional
Lituânia
PO
Investimento
Sim
Sim
no
Crescimento
e no Emprego
1.

Fonte: TCE.

A utilização dos
fundos da UE foi
claramente
justificada?

Sim

Sim

Não (ver caixa 1)
Sim

Sim
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Caixa 1
Na Irlanda, a utilização de fundos da UE num programa anterior
financiado a nível nacional não resultou numa melhoria da eficiência
energética
Desde 2000, a Irlanda tem um programa denominado Better Energy Warmer
Homes (melhor energia, casas mais quentes), financiado a nível nacional e
destinado a agregados familiares de baixos rendimentos em risco de pobreza
energética, ou seja, sem capacidade financeira para aquecer adequadamente as
casas. Quando, em 2014, os fundos da UE começaram a cofinanciar este
programa, a Irlanda reduziu o financiamento nacional de modo a manter o
financiamento total estável em cerca de 20 milhões de euros por ano (ver
figura 7). Esta utilização de fundos da UE não corresponde a uma expansão ou
aceleração significativa dos investimentos em eficiência energética, mas,
essencialmente, substituiu o financiamento nacional.

Figura 7 – Dotação financeira do programa Better Energy Warmer
Homes da Irlanda ao longo do tempo (período de 2011-2017)
25
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27 No caso da República Checa e de Itália (Apúlia), estas constatações são

semelhantes às indicadas no Relatório Especial 21/2012 do Tribunal, onde se observou
que os programas operacionais do período de 2007-2013 não tinham beneficiado de
avaliações adequadas das necessidades. Estas avaliações não identificaram os setores
específicos onde era possível alcançar poupanças de energia e as possibilidades de
realizar estas poupanças de forma eficaz em termos de custos, justificando, assim, as
medidas escolhidas e o seu custo.

28 Assim sendo, o Tribunal recomendou que a Comissão fizesse depender o

financiamento da política de coesão para o período de 2014-2020 da realização de
uma avaliação adequada das necessidades ao nível do programa. No entanto, três dos
cinco Estados-Membros visitados pelo Tribunal em 2019, Bulgária, República Checa e
Itália (Apúlia), continuam a não basear os seus programas operacionais numa avaliação
sólida do consumo de energia, nem quantificam as potenciais poupanças de energia e
as correspondentes necessidades de investimento. Na Lituânia, a situação melhorou
na medida em que, atualmente, as autoridades nacionais quantificam as necessidades
de investimento e as potenciais poupanças de energia.

Os Estados-Membros têm consciência dos obstáculos ao investimento,
aos quais não se deu resposta

29 As melhorias em termos de eficiência energética geram reduções significativas

nas faturas de energia, mas muitos investimentos em eficiência energética dos
edifícios não se realizam devido a barreiras de mercado 14. Estas dificuldades incluem a
falta de consciência e de conhecimentos especializados sobre o financiamento e os
benefícios da eficiência energética, os elevados custos iniciais, as barreiras
regulamentares inerentes aos edifícios com vários proprietários (muitas vezes, é difícil
obter a unanimidade dos condóminos) e os incentivos contraditórios (ou o dilema
entre o proprietário e o arrendatário) 15. Esta situação ocorre quando o proprietário do
edifício paga as melhorias de eficiência energética, mas não recupera as poupanças
decorrentes da redução do consumo de energia, que revertem para o inquilino.
Consequentemente, o proprietário pode ter poucos incentivos para investir em
melhorias da eficiência energética.

14

Comissão (2017), Good practice in energy efficiency, p. 15.

15

Relatório do Centro Comum de Investigação (2014), Overcoming the split incentive barrier
in the building sector.
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30 Na Bulgária, na República Checa e na Lituânia, as autoridades de gestão e os

beneficiários de projetos afirmaram que a dificuldade em chegar a acordo em edifícios
com vários proprietários era um obstáculo fundamental à melhoria da eficiência
energética.

31 Outros obstáculos, que impedem, em especial, a adoção de contratos de

desempenho energético, relacionam-se com as regras de contratação pública, já que
existe insegurança jurídica sobre os elementos essenciais destes contratos e
dificuldades em estabelecer uma distinção entre obras, fornecimentos e serviços 16,
bem como sobre o registo destes contratos nas contas públicas nacionais. A Comissão
está a trabalhar para eliminar estas barreiras: em 2017, o Eurostat publicou uma nota
de orientação 17 que esclarece como registar estes contratos nas contas nacionais. Esta
nota foi complementada em 2018 com orientações adicionais preparadas em
colaboração com o BEI 18.

32 Nenhum dos cinco programas operacionais examinados pelo Tribunal descreve as

barreiras que impedem os investimentos em eficiência energética no seu território e
as medidas tomadas para os superar. No entanto, dois dos cinco Estados-Membros
visitados comunicaram iniciativas específicas para o efeito:
o

a Lituânia decidiu que uma maioria simples de proprietários poderia chegar a
acordo sobre melhorias no domínio da eficiência energética em prédios de
apartamentos e disponibilizou apoio público a 100% para melhorias no caso de
pessoas com baixos rendimentos (ver caixa 2);

o

em 2018, a República Checa começou a permitir que as cooperativas de habitação
se candidatassem a financiamento da UE para investimentos em eficiência
energética e, em 2019, deu início a uma campanha de publicidade nacional
destinada a aumentar a sensibilização para o financiamento da eficiência
energética.

16

Instituto Nacional de Energia Alternativa italiano: ENEA (2017): The Energy Performance
Contracts.

17

Comissão (2017), Eurostat Guidance note: the recording of energy performance contracts in
government accounts.

18

https://www.eib.org/attachments/pj/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.pdf
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As subvenções continuam a ser a principal forma de apoio aos
investimentos em eficiência energética financiados pela UE e não estão
reservadas para a renovação profunda

33 Os investimentos em eficiência energética geram benefícios tanto para os

proprietários (aumento de valor), como para os ocupantes (redução dos custos da
energia). Antes de recorrer a níveis significativos de apoio através de subvenções, os
Estados-Membros devem ponderar a utilização de instrumentos financeiros e de
mecanismos de mercado inovadores, como contratos de desempenho energético e
regimes de obrigação de eficiência energética.

34 Os investimentos em renovações com vista à eficiência energética de edifícios

residenciais selecionados pelos Estados-Membros, que ascendem a 4,6 mil milhões de
euros, serão financiados em 72% através de subvenções e em 28% por instrumentos
financeiros.

35 Os cinco Estados-Membros visitados pelo Tribunal referiram, nos seus acordos de

parceria, a intenção de explorar a utilização de instrumentos financeiros para apoiar os
investimentos em eficiência energética dos edifícios. Contudo, até à data, só a Lituânia
utilizou fundos da UE para criar um instrumento deste tipo para edifícios residenciais
(ver caixa 2).
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Caixa 2
Boas práticas – A Lituânia utiliza instrumentos financeiros para
melhorar a eficiência energética dos edifícios de apartamentos
Com base na experiência positiva do período de 2007-2013 na utilização de
instrumentos financeiros para investimentos deste género, a Lituânia criou, no
período de 2014-2020, um instrumento financeiro destinado a conceder
empréstimos preferenciais, no montante de 314 milhões de euros, a associações
de habitação. Este instrumento é utilizado para a renovação de cerca
de 4 000 edifícios de apartamentos, o objetivo do programa nacional de
renovação energética de edifícios residenciais, que teve início em 2004.
Os empréstimos são concedidos durante um período médio de amortização
de 20 anos, com uma taxa de juro fixa de 3%. São combinados com uma
subvenção, originária de fundos nacionais, que variou ao longo do tempo
entre 15% e 40% do montante do empréstimo. Para as famílias de baixos
rendimentos, a subvenção cobre 100% do investimento.

36 A Comissão recomendou aos Estados-Membros que utilizassem o financiamento

da política de coesão da UE, especialmente quando concedido sob a forma de
subvenções, para apoiar principalmente renovações profundas, que vão além dos
requisitos mínimos de desempenho energético e resultem numa poupança de energia
significativa (normalmente, superior a 60%19).

37 O quadro 2 apresenta uma panorâmica dos tipos de beneficiários, das formas de

apoio e das taxas de ajuda pública utilizadas no âmbito dos cinco programas
operacionais examinados.

19

Ver Diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios de 2010 e COM(2013)
225 final, "Apoio financeiro à eficiência energética dos edifícios".
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Quadro 2 – Tipos de beneficiários, formas de apoio e taxas de ajuda
pública para os cinco programas operacionais examinados
Programa
Tipo de
operacional
beneficiários
Bulgária
PO Regiões
Proprietários
em
privados
Crescimento
República
Checa
Proprietários
PO Regional
privados
Integrado
Irlanda
Proprietários
PO Regional
públicos e privados
do Sudeste
Itália (Apúlia)
Entidades públicas
PO Regional
Lituânia
PO
Investimento
no
Crescimento
e no Emprego

Proprietários
privados

Tipo de apoio

Taxa de ajuda pública

Subvenção

100%

Subvenção

30% ou 40% (dependendo
da poupança de energia)

Subvenção

100%

Subvenção

100% (ou 90% para os
beneficiários que
cofinanciam 10% do
projeto)

Empréstimos
combinados com
subvenções

15% - 40% de subvenção
Subvenção a 100% para
agregados familiares de
baixos rendimentos

Fonte: TCE, com base nos dados fornecidos pelas autoridades de gestão visitadas.

38 A utilização de diferentes taxas de ajuda pública na Lituânia é uma boa prática

para aumentar a alavancagem do financiamento privado e reduzir o risco de efeito de
inércia. Através desta modulação, são proporcionadas taxas de ajuda mais elevadas a
projetos que envolvam maiores poupanças de energia, a instalação de contadores
individuais e agregados familiares de baixos rendimentos (o que ajuda a combater a
pobreza energética).

39 Na República Checa, apenas um quarto dos beneficiários apresentou projetos

elegíveis para a taxa de auxílio público de 40%, que exigia pelo menos uma poupança
de energia de 40% e uma classificação energética "B" após as obras. Três quartos dos
beneficiários apresentaram projetos elegíveis para a taxa de ajuda pública inferior
(30%), que exigia apenas uma poupança de energia de 20%. Os beneficiários
consideraram que o benefício suplementar da taxa de ajuda mais elevada era
insuficiente para compensar os custos mais elevados de projetos de renovação mais
profunda.
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40 A Bulgária, a Irlanda e Itália (Apúlia) não modularam a taxa de ajuda pública para

estimular renovações mais profundas ou contemplar a dimensão ou a complexidade
dos investimentos, mas apenas – no caso de Itália (Apúlia) – a vontade de as entidades
públicas financiarem 10% do investimento. A Irlanda avançou como motivo o facto de
um dos dois regimes cofinanciados pela UE visar os idosos e as pessoas vulneráveis em
risco de pobreza energética.

41 A falta de modulação da ajuda implica financiar até simples melhorias (por

exemplo, melhoramentos em termos de iluminação, substituição de caldeiras) com
uma taxa de ajuda pública muito elevada, com períodos de recuperação do
investimento rápidos e custos unitários modestos. A caixa 3 apresenta exemplos de
dois programas operacionais direcionados para melhorias de eficiência energética
fáceis de realizar.
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Caixa 3
Exemplos de programas operacionais direcionados para melhorias de
eficiência energética fáceis de realizar
Na Irlanda, o programa Better Energy Warmer Homes, financiado com uma taxa
de ajuda pública de 100%, envolve sobretudo melhorias simples (revestimento
seco, isolamento de sótãos, isolamento de reservatórios de água quente e
isolamento de paredes duplas com câmara de ar). Este tipo de melhorias é
relativamente barato (o custo médio dos projetos financiados no período
de 2014-2017 foi de 3 161 euros) e, em geral, tem períodos de recuperação
rápidos. No entanto, a classificação energética da maioria dos agregados
familiares apoiados não melhorou após o projeto (ver ponto 85), confirmando que
os investimentos não obtiveram muitos resultados em termos de poupança de
energia.
Em Itália, o programa operacional inter-regional no domínio da energia para o
período de 2007-2013 – que o Tribunal examinou no âmbito do seguimento do
Relatório Especial 21/2012 — apoiou projetos de eficiência energética na
Campânia, na Calábria, na Apúlia e na Sicília. Os seus convites à apresentação de
projetos de 2014 e 2015, para projetos financiados com uma taxa de ajuda
de 100%, pré-selecionaram apenas melhorias simples – normalmente, a compra e
a instalação de lâmpadas LED e de bombas de calor. Esta escolha permitiu às
autoridades gastar rapidamente o orçamento restante antes da data-limite
de 31 de dezembro de 2015. Possibilitou igualmente, em média, um período de
recuperação rápido dos investimentos. No entanto, a escolha implicou também
um elevado risco de efeito de inércia, ou seja, o financiamento de melhorias que
teriam acontecido mesmo na ausência de financiamento da UE.

© Shutterstock / Fotografia de Marko Mitrovicv.

42 Estas melhorias fáceis de realizar podem resultar num "efeito de bloqueio",

termo que se refere ao facto de que, depois de serem aplicadas algumas medidas
básicas de eficiência energética, se torna menos eficiente em termos de custos aplicar
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medidas mais abrangentes no futuro 20. Este efeito pode reduzir o potencial de
poupança de energia a médio e longo prazo do parque imobiliário, uma vez que o
número de obras de renovação que um agregado é capaz de realizar está,
normalmente, limitado a uma ou, no máximo, duas. A necessidade de ajudas públicas,
especialmente sob a forma de subvenções com uma taxa de ajuda de 100%, é, por
isso, menos adequada para melhorias simples do que para renovações em
profundidade. Uma vez que as melhorias simples com períodos de recuperação
rápidos são geralmente viáveis do ponto de vista financeiro, deviam ter sido
financiadas sem ajuda pública ou através de instrumentos financeiros.

A eficácia em termos de custos não é um fator suficientemente
determinante na seleção de projetos

43 A eficácia em termos de custos devia ser um fator determinante para as decisões

relativas às despesas públicas, sobretudo quando dizem respeito a projetos de
eficiência energética: comparar os custos e os benefícios dos investimentos permite
selecionar os projetos que oferecem maiores poupanças de energia e outros
benefícios por euro investido, em conformidade com os princípios da economia, da
eficiência e da eficácia definidos no artigo 33º do Regulamento Financeiro 21. A
avaliação de impacto que acompanha a proposta de diretiva relativa à eficiência
energética afirma que o objetivo de poupar 20% do consumo de energia da UE
previsto para 2020 poderia ser alcançado através da introdução de medidas eficazes
em termos de custos. Os Estados-Membros devem adotar medidas para estimular
renovações profundas e eficazes em termos de custos em edifícios22.

44 A Comissão deu aos Estados-Membros orientações no sentido de aplicarem
critérios de seleção que deem prioridade a projetos mais eficazes em termos de
custos 23, mediante:

20

Comissão Europeia (2014), Technical Guidance on Financing the energy renovation of
buildings with Cohesion policy funding, p. 45.

21

Regulamento Financeiro (UE, Euratom) 2018/1046, de 18 de julho de 2018.

22

Artigo 19º da Diretiva Eficiência Energética 2012/27/UE.

23

Comissão Europeia (2014), Technical Guidance on Financing the energy renovation of
buildings with Cohesion policy funding.
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a)

a exigência de que os projetos sejam baseados num certificado de auditoria
energética e/ou de desempenho energético. Estes certificados devem identificar
e quantificar as oportunidades de poupança de energia com uma boa relação
custo-eficácia e permitir o acompanhamento e a verificação das poupanças de
energia reais do projeto;

b)

a fixação de limiares mínimos e/ou máximos para parâmetros essenciais, como a
quantidade de energia a poupar, a classificação energética mínima que o edifício
deve alcançar, o valor atual líquido, o período de recuperação simples 24 ou o
custo por unidade de energia poupada. Estes limiares devem minimizar o risco de
financiamento de medidas muito simples, suscetíveis de ocorrer de qualquer
modo (por exemplo, substituições de iluminação, que em geral têm períodos de
recuperação rápidos), bem como investimentos demasiado onerosos para a
poupança de energia que geram (por exemplo, com períodos de recuperação
mais longos do que o tempo de vida útil dos materiais utilizados). A figura 8
fornece uma categorização dos investimentos em eficiência energética,
mostrando que as renovações mais complexas e ambiciosas implicam,
normalmente, custos e períodos de recuperação mais elevados;

c)

a avaliação dos custos e benefícios relativos dos projetos, incluindo os benefícios
colaterais e externos que os investimentos em eficiência energética devem gerar
(por exemplo, saúde, coesão social, reabilitação urbana, crescimento e emprego,
redução da poluição atmosférica e das alterações climáticas, poupança nos
orçamentos públicos, etc.) e a priorização de projetos que contribuam para a
realização dos objetivos da política com a maior eficácia em termos de custos.

24

O período de recuperação simples é um dos métodos de avaliação da relação custo-eficácia
indicados no documento da Comissão (2014) Technical Guidance on Financing the energy
renovation of buildings with Cohesion policy funding. Mede o tempo necessário para que a
acumulação de poupanças geradas pelo projeto recupere o investimento inicial.
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Figura 8 – Categorização dos investimentos em eficiência energética
Poupança de energia

Edifícios com
consumo quase
nulo de energia
Renovação
profunda
Renovação
padrão
Medidas
únicas/medidas
fáceis de realizar

Conceitos de renovação integrada,
envolvente dos edifícios e instalação
+ energias renováveis
+ funcionamento e
manutenção
Conceitos de renovação integrada,
envolvente dos edifícios e instalação
Combinação de diferentes medidas
simples + funcionamento e
manutenção

+ funcionamento
e manutenção

Medidas únicas +
funcionamento e
manutenção

Recuperação/Custo
Fonte: Comissão Europeia (2014), Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings
with Cohesion policy funding, p. 46.

As auditorias energéticas e os certificados de desempenho energético
constituem uma boa base para avaliar os investimentos

45 Os cinco Estados-Membros visitados exigiram que os projetos tivessem por base

uma auditoria energética, um certificado de desempenho energético ou, pelo menos,
uma avaliação energética (na Irlanda, não resultou daqui a emissão de um certificado
indicando a classe energética da habitação antes das obras). Esta situação representa
uma clara melhoria, em comparação com as constatações do Relatório
Especial 21/2012 do Tribunal, em que se referiu que na República Checa, na Itália e na
Lituânia as auditorias energéticas ainda não eram prática corrente. Na altura, o
Tribunal concluiu que estas auditorias nem sempre eram obrigatórias ou de boa
qualidade 25 e recomendou a sua realização enquanto principal requisito de seleção.

46 Nos cinco Estados-Membros visitados, os beneficiários tiveram de apresentar um

certificado de desempenho energético após as obras, indicando a nova classe
energética e o consumo de energia do agregado familiar ou do edifício renovado. A
diferença no consumo de energia indicada nos certificados emitidos antes e depois das
obras possibilita uma estimativa da poupança de energia resultante do projeto.

25

Ver Relatório Especial 21/2012 do Tribunal, pontos 41 a 44.
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47 Em Itália (Apúlia), a autoridade de gestão exigiu que os projetos instalassem

sistemas de vigilância da quantidade de energia efetivamente produzida e consumida
nos edifícios. Na Lituânia, a taxa de ajuda pública, que complementa os empréstimos
cofinanciados pela UE, foi aumentada para projetos que incluam a instalação de
contadores individuais nos agregados familiares (ver ponto 38).

48 Apesar das suas limitações, as estimativas baseadas na diferença de consumo de

energia indicada nos certificados emitidos antes e depois das obras permitem calcular
facilmente a quantidade de energia poupada por projeto. Este valor pode ser
comparado com o custo do projeto para calcular um custo estimado por unidade de
energia poupada. No seu Relatório Especial 21/2012, o Tribunal recomendou à
Comissão que acompanhasse a relação custo-eficácia dos programas operacionais com
base no custo por unidade de energia economizada 26. No entanto, a Comissão não
concordou inteiramente com a recomendação e não a aplicou.

As autoridades nacionais selecionam projetos com previsão de poupança
de energia, mas, por vezes, a um custo elevado

49 O quadro 3 apresenta uma panorâmica dos requisitos mínimos de eficiência

energética e dos limiares máximos para o custo por unidade de energia poupada para
projetos ao abrigo dos cinco programas operacionais examinados.

26

Ver Relatório Especial 21/2012 do Tribunal, recomendação 2.
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Quadro 3 – Requisitos mínimos de eficiência energética e limiares
máximos para o custo por unidade de energia poupada para os cinco
programas operacionais examinados
Programa
operacional
Bulgária
PO Regiões
em
Crescimento

República
Checa
PO Regional
Integrado

Classificação
energética
mínima após
as obras

Poupança energética
mínima após as obras

C

60% para renovações
profundas, sem mínimos
nos outros casos

Não

20% para os projetos que
recebem uma taxa de ajuda
pública de 30%

Custos máximos
por unidade de
energia poupada?
Não, só limites
máximos de custo
por metro
quadrado

Não, mas um
elevado
cofinanciamento
privado (60-70%)
reduz o risco de
sobrerregulação

C

30% para os projetos que
recebem uma taxa de ajuda
pública de 30%

B

40% para os projetos que
recebem uma taxa de ajuda
pública de 40%

Irlanda
PO Regional
do Sudeste

Mínimo de
uma
melhoria na
classificação
energética

Nenhum requisito

Não

Itália
(Apúlia)
PO Regional

C

10% (ou 30% para obter a
melhor pontuação)

Não

Lituânia
D
PO
Investimento
no
Crescimento
C
e no
Emprego

20% para os projetos que
recebem uma taxa de ajuda
pública de 15% (até 2017)
40% para os projetos com
taxas de ajuda pública
de 40% (até 31.10.2017)
e 30% (a partir
de 1.11.2017)

Não, mas um
elevado
cofinanciamento
privado (60-85%)
reduz o risco de
sobrerregulação

Fonte: TCE, com base em informações fornecidas pelas autoridades de gestão.
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50 Na Bulgária, na República Checa, em Itália e na Lituânia, estes requisitos mínimos
de eficiência energética após as obras asseguraram a realização de projetos com um
patamar mínimo de ambição 27. Trata-se de uma evolução positiva em comparação
com as constatações da auditoria anterior do Tribunal.

51 No entanto, a ausência de limites máximos para o custo por unidade de energia

acarreta um risco de financiamento de projetos que resultem em baixas economias de
energia proporcionalmente aos seus custos, o que significa que as poupanças nas
faturas energéticas geradas pelos projetos podem ser insuficientes para recuperar os
investimentos iniciais durante a vida útil dos materiais utilizados (normalmente,
30 anos 28).

52 Este risco é mais baixo quando os beneficiários cofinanciam uma grande parte

dos custos dos projetos – como no caso da República Checa e da Lituânia – e mais alto
quando o apoio público é muito elevado – como no caso da Bulgária, da Irlanda e de
Itália (Apúlia). O quadro 4 apresenta o período médio de recuperação simples dos
investimentos em eficiência energética apoiados pelos programas operacionais
examinados pelo Tribunal.

27

Em linha com o documento da Comissão Europeia (2014), Technical Guidance on Financing
the energy renovation of buildings with Cohesion policy funding (p. 55), onde se recomenda
às autoridades de gestão que exijam que os projetos resultem numa subida de, pelo
menos, dois ou três escalões na classificação energética para serem elegíveis, de modo
evitar a seleção de medidas fáceis de realizar.

28

Com base nas disposições da Diretiva 2010/31/CE da UE e da norma europeia
EN 15459:2007.
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Quadro 4 – Período médio de recuperação simples dos investimentos em
eficiência energética apoiados pelos cinco programas operacionais
examinados
Programa operacional

Período médio de recuperação
simples dos projetos apoiados

Bulgária
PO Regiões em Crescimento

Não disponível (uma vez que não
são recolhidos dados sobre a
energia poupada)

República Checa
PO Regional Integrado

9 anos

Irlanda
PO Regional do Sudeste

Não disponível (uma vez que não
são recolhidos dados sobre a
energia poupada)

Itália (Apúlia)
PO Regional

24 anos

Lituânia
PO Investimento no Crescimento e no Emprego

11 anos

Fonte: TCE com base nos dados fornecidos pelas autoridades de gestão visitadas, aplicando o preço da
eletricidade para os consumidores domésticos em 2018
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics).

53 O período médio de recuperação simples dos projetos de eficiência energética

apoiados pelos programas operacionais examinados pelo Tribunal varia entre 9 e
24 anos. Estes períodos são mais longos que a média simples de 7 anos para os
5 512 projetos da Plataforma de Redução dos Riscos da Eficiência Energética. Esta
plataforma contém dados indicados por fundos de investimento públicos e privados,
instituições financeiras, autoridades nacionais e regionais e fornecedores de soluções
de eficiência energética em toda a UE 29. A Comissão criou esta plataforma para
aumentar os investimentos em eficiência energética na UE através da partilha de
dados e da análise de projetos concluídos.

54 Em Itália (Apúlia), a ausência de um limite máximo para o custo por unidade de

energia poupada levou ao financiamento de vários projetos dispendiosos, que
resultarão numa poupança de energia demasiado pequena para recuperar os elevados
custos do investimento inicial durante o tempo de vida dos materiais utilizados ou dos
próprios edifícios. Como se mostra no gráfico seguinte, 35% dos projetos não deverão
recuperar o custo do investimento inicial no prazo de 30 anos.

29

Ver https://deep.eefig.eu/
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Figura 9 – Repartição dos projetos de eficiência energética do programa
operacional de Itália (Apúlia) por período de recuperação
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Fonte: TCE com base nos dados fornecidos pelas autoridades de gestão visitadas, aplicando o preço da
eletricidade para os consumidores domésticos em 2018
(https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics).

55 Na Bulgária e na Irlanda, a falta de dados de acompanhamento da poupança de
energia resultante de projetos em edifícios residenciais torna impossível avaliar a
relação custo-eficácia dos investimentos.

56 Na Irlanda, o Programa Operacional Regional do Sudeste visava apoiar "melhorias

extensas e ambiciosas no domínio da eficiência energética que resultem, pelo menos,
na subida de um escalão na classificação de eficiência energética"30. Na prática, os
projetos não definiram qualquer objetivo de poupança energética, não comunicaram
informações sobre a poupança de energia e, no caso de mais de metade dos agregados
familiares apoiados, não houve melhoria das classificações energéticas (ver ponto 85).

57 Estas constatações são semelhantes às indicadas no Relatório Especial 21/2012,

em que se concluiu que os projetos de eficiência energética dos edifícios públicos eram
frequentemente demasiado onerosos para a poupança energética gerada e tinham
períodos de recuperação demasiado longos (em média, cerca de 50 anos) 31. Por
conseguinte, o Tribunal recomendou que a Comissão estabelecesse um período
máximo de recuperação simples e um custo de investimento normalizado por unidade
de energia a poupar quando da seleção dos projetos.

30

Ver secção 4 c) do Programa Operacional Regional do Sudeste, na Irlanda (2014-2020).

31

Ver Relatório Especial 21/2012 do Tribunal, ponto 52, alínea a).
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58 O documento da Comissão Technical Guidance on Financing the energy

renovation of buildings with Cohesion policy funding indica que pode ser definido um
período máximo e/ou mínimo de recuperação para os projetos elegíveis para
financiamento; contudo, daí pode resultar um "efeito de bloqueio", com a atribuição
de prioridade a medidas fáceis de realizar 32. Não obstante, na prática, nenhuma das
autoridades de gestão visitadas tinha fixado tais limites.

Os critérios de seleção ainda não dão prioridade à maioria dos projetos
com uma boa relação custo-eficácia

59 O quadro 5 apresenta uma panorâmica dos tipos de beneficiários, das formas de
apoio e das taxas de ajuda pública utilizadas no âmbito dos cinco programas
operacionais examinados.

Quadro 5 – Procedimentos de seleção de projetos e critérios nos cinco
programas operacionais examinados
Programa
operacional

Bulgária
PO Regiões
em
Crescimento

República
Checa
PO Regional
Integrado

32

Procedimento
de seleção de
projetos
Convites
abertos à
apresentação
de propostas
(92% do
orçamento)
Convites à
apresentação
de propostas
em regime
concorrencial
(8% do
orçamento)
Convites
abertos à
apresentação
de propostas

Principais critérios de
atribuição de
orçamento

Os municípios
selecionam edifícios
com base na idade,
número de agregados
familiares, localização,
etc., е não na relação
custo-ficácia da
poupança de energia

Convites abertos à
apresentação de
propostas à escala
nacional

Principais critérios de
seleção de projetos
Para os convites abertos à
apresentação de
propostas, não há critérios
relacionados com a
relação custo-eficácia da
poupança de energia
Para o convite à
apresentação de
propostas de 2008 do
eixo 2, critérios que
atribuem mais pontos à
relação custo-eficácia da
poupança de energia
Não há critérios
relacionados com a
relação custo-eficácia da
poupança de energia

Comissão (2014), Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with
Cohesion policy funding, p. 54.
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Irlanda
PO Regional
do Sudeste

Convites
abertos à
apresentação
de propostas

Orçamento atribuído
às autoridades locais
com base no número
de pedidos recebidos,
não na relação
custo-eficácia da
poupança de energia

Itália
(Apúlia)
PO Regional

Convites à
apresentação
de propostas
em regime
concorrencial

Convites à
apresentação de
propostas em regime
concorrencial

Critérios de atribuição da
maioria dos pontos
(65 de 100) relacionados
com a poupança de
energia

Lituânia
PO
Investimento
no
Crescimento
e no
Emprego

Convites
abertos à
apresentação
de propostas

Convites abertos à
apresentação de
propostas

Não há critérios
relacionados com a
relação custo-eficácia da
poupança de energia

Não há critérios
relacionados com a
relação custo-eficácia da
poupança de energia

Fonte: TCE, com base nos dados fornecidos pelas autoridades de gestão visitadas.

60 Com exceção de Itália (Apúlia) e de um convite de pequena dimensão à

apresentação de propostas na Bulgária (8% do orçamento), na prática as autoridades
de gestão visitadas pelo Tribunal atribuíram os fundos disponíveis a projetos de
eficiência energética dos edifícios residenciais através de convites abertos à
apresentação de propostas, ou seja, com base, num critério da ordem de chegada das
candidaturas. Esta opção proporcionou às autoridades de gestão um fluxo constante
de candidaturas e, de um modo geral, prazos de tratamento rápidos.

61 No entanto, a utilização destes procedimentos de convites abertos à

apresentação de propostas não permite avaliar os custos e benefícios dos projetos,
onde se incluem a relação custo-eficácia da poupança de energia e, também, os
benefícios colaterais que os investimentos em eficiência energética deveriam gerar
(por exemplo, melhorias na saúde, reabilitação urbana e reduções ao nível da pobreza
energética, dos valores das faturas energéticas, das alterações climáticas e da poluição
atmosférica). Em consequência, não foi dada prioridade aos projetos que
proporcionassem maiores poupanças de energia ou outros benefícios a custos mais
baixos.

62 Apenas a Itália (Apúlia) utilizou um convite à apresentação de propostas em

regime concorrencial para avaliar a relação custo-eficácia dos projetos de eficiência
energética (ver caixa 4).
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Caixa 4
Exemplo de um programa operacional que usa um convite à
apresentação de propostas em regime concorrencial para avaliar a
relação custo-eficácia dos projetos de eficiência energética
Em Itália (Apúlia), a autoridade de gestão utilizou um convite à apresentação de
propostas em regime concorrencial e aplicou um critério relacionado com a
relação custo-eficácia da poupança de energia. Esta metodologia devia ter
permitido dar prioridade a projetos que proporcionassem maiores economias de
energia a um custo mais baixo. No entanto, não impediu que fossem também
financiados projetos com um baixo nível de poupança energética
proporcionalmente ao seu custo. Na origem desta situação está a ausência de um
limite máximo para o custo por unidade de energia poupada (ver ponto 53) e a
reduzida ponderação que este critério recebeu na prática (apenas 3%, em vez
dos 20% de pontos disponíveis nos convites à apresentação de propostas, foram
atribuídos ao abrigo do critério). O motivo foi o facto de o projeto com melhor
relação custo-eficácia, que serviu de base para a determinação da pontuação dos
outros projetos, ser extremamente atípico (uma vez que abrangia somente
medidas simples, como painéis solares, bombas de calor, válvulas termostáticas).
Consequentemente, quase todos os outros projetos (95%) obtiveram uma
pontuação muito semelhante (entre 0 e 5 pontos em 20), o que impediu uma
definição efetiva de prioridades. Em comparação, nos convites à apresentação de
propostas no âmbito do programa de financiamento nacional italiano para a
reabilitação dos edifícios da administração pública central, este critério
representa 60% dos pontos que podem ser atribuídos a um projeto.

63 Estas constatações são semelhantes às apresentadas no Relatório

Especial 21/2012 do Tribunal, em que se concluiu 33 que a relação custo-eficácia não
era um fator determinante quando os Estados-Membros atribuíam financiamento a
medidas e projetos no domínio da eficiência energética. Por conseguinte, o Tribunal
recomendou a utilização de critérios de seleção de projetos baseados em custos de
investimento normalizados por unidade de energia a poupar.

33

Ver Relatório Especial 21/2012 do Tribunal, ponto 51, alínea b).

39

64 O documento Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings

with Cohesion policy funding, publicado pela Comissão, afirma que "os
Estados-Membros devem utilizar critérios para determinar quais os projetos no
domínio da eficiência energética mais eficazes em termos de custos e que devem ser
considerados prioritários para efeitos de seleção"34. No entanto, as presentes
constatações mostram que, em grande medida, esta orientação não foi aplicada.

Um quadro de desempenho fraco

65 As informações sobre o desempenho no domínio da eficiência energética devem

dar provas dos resultados alcançados com o orçamento da UE e mostrar que o mesmo
foi bem aplicado (prestação de contas) 35. Estes dados devem demonstrar que os
Estados-Membros selecionaram projetos eficazes em termos de custos.

66 Para assegurar um direcionamento das despesas para os resultados, as

orientações da Comissão 36 recomendam que o quadro de desempenho inclua:
a)

objetivos específicos, mensuráveis, realizáveis, pertinentes e calendarizados para
cada programa operacional, definindo a forma como as medidas cofinanciadas
pela UE contribuem para os objetivos de eficiência energética da UE;

b)

indicadores que permitam controlar as realizações físicas e os resultados dos
projetos. Uma vez que o principal objetivo das despesas auditadas é poupar
energia, estes indicadores devem comunicar, em primeiro lugar, a quantidade de
energia poupada e, eventualmente, outros resultados gerados pelos projetos. O
sistema de acompanhamento deve permitir a agregação destes dados para a
apresentação de relatórios sobre a energia poupada pelos programas
operacionais e, por conseguinte, sobre o contributo do orçamento da UE para os
seus objetivos no domínio da eficiência energética;

34

Comissão (2014), Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with
Cohesion policy funding, p. 54.

35

Em consonância com o princípio da boa gestão financeira estabelecido no artigo 33º do
Regulamento Financeiro (UE/Euratom) 2018/1046, de 18 de julho de 2018.

36

Comissão (2014), Guidance for Member States on performance framework, review and
reserve e Comissão (2014), Guidance on ex-ante conditionalities.
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c)

condicionalidades ex ante, para assegurar a existência das condições necessárias
a uma despesa eficaz e eficiente, e uma reserva de desempenho, para
recompensar programas operacionais que possam demonstrar poupanças de
energia com uma boa relação custo-eficácia.

Os indicadores comuns medem a energia poupada pelos investimentos
em edifícios públicos, mas não em edifícios residenciais

67 Os cinco programas operacionais examinados pelo Tribunal definiram objetivos

específicos para as suas ações no domínio da eficiência energética, com base na
necessidade de aumentar a eficiência energética do seu parque imobiliário,
nomeadamente dos edifícios residenciais (ver ponto 24). Os objetivos são pertinentes
para o objetivo principal da UE em matéria de eficiência energética e estão
calendarizados (uma vez que os resultados devem ser alcançados até 2023). No
entanto, nenhum dos programas operacionais examinados definiu a quantidade
prevista de poupança energética que os investimentos devem proporcionar ou o custo
esperado por unidade de energia poupada.

68 Os regulamentos específicos dos fundos37 estabelecem uma lista de indicadores

comuns de realizações que os Estados-Membros devem utilizar sempre que o
indicador seja relevante para exprimir as realizações do investimento apoiado. Os dois
indicadores comuns de realizações relevantes para as despesas com a eficiência
energética dos edifícios são os seguintes:
a)

indicador comum de realizações nº 31, "Número de agregados familiares com
consumo de energia melhorado", que se relaciona com as despesas destinadas a
renovações visando a eficiência energética de edifícios residenciais;

b)

indicador comum de realizações nº 32, "Decréscimo do consumo de energia
primária nos edifícios públicos", que mede a energia poupada graças às despesas
destinadas, principalmente, a renovações com vista à eficiência energética de
edifícios públicos.

69 A figura 10 e a figura 11 mostram os progressos realizados até 2018 em relação à
meta para 2023 dos indicadores comuns de realizações nºs 31 e 32.

37

Artigo 5º e anexo I do Regulamento (UE) nº 1300/2013 relativo ao Fundo de Coesão.
Artigo 6º e anexo I do Regulamento (UE) nº 1301/2013 relativo ao FEDER.
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Figura 10 – Indicador comum de realizações nº 31 "Número de
agregados familiares com consumo de energia melhorado"
Número de agregados familiares
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Fonte: TCE, com base nos dados da Comissão Europeia.

Redução energética em milhões de kWh

Figura 11 – Indicador comum de realizações nº 32 "Decréscimo do
consumo de energia primária nos edifícios públicos"

1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

BE BG CY CZ DE ES FR GR HR HU IT
Valor obtido em 2018

LT LU LV MT PL PT RO SI

SK UK

Objetivo para 2023

Fonte: TCE, com base nos dados da Comissão Europeia.

70 Em relação aos investimentos em eficiência energética dos edifícios públicos, o

indicador comum de realizações nº 32 informa sobre a energia poupada. Contudo,
para investimentos em eficiência energética dos edifícios residenciais, o indicador
comum de realizações nº 31 visa o número de agregados familiares com uma melhor
classificação energética e não a energia poupada.
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71 Uma vez que não existem indicadores comuns que forneçam informações sobre a

quantidade de poupança energética gerada pelos investimentos em edifícios
residenciais, não é possível conhecer a quantidade de energia que será poupada pelo
investimento previsto de 4,6 mil milhões de euros 38 do orçamento da UE para o
período de 2014-2020 em projetos de eficiência energética em edifícios residenciais.
Também não é possível quantificar o contributo do orçamento da UE no seu conjunto
para os objetivos da União no domínio da eficiência energética.

72 Estas constatações são semelhantes às do Relatório Especial 21/2012 do Tribunal,
em que se concluiu 39 que os indicadores de desempenho estabelecidos para medidas
de eficiência energética não eram adequados para programas de acompanhamento e
que os resultados das medidas de eficiência energética em toda a UE não podiam ser
agregados. Assim, o Tribunal recomenda a utilização de indicadores de desempenho
comparáveis em toda a UE. A Comissão executou parcialmente esta recomendação
introduzindo, para o período de 2014-2020, o indicador de realizações comum nº 32,
que contempla a poupança de energia gerada por investimentos financiados pela UE,
mas apenas para edifícios públicos. Para o período de 2021-2027, a Comissão propôs o
indicador comum de resultados RCR26, "Consumo final de energia anual (composto
por: consumo residencial, privado não-residencial e público não-residencial)".

73 Para além dos indicadores comuns de realizações, os cinco programas

operacionais examinados utilizaram os seguintes indicadores específicos dos
programas, que devem ser direcionados para os investimentos específicos que
apoiam:

38

É este o orçamento afetado pelos Estados-Membros em 31 de janeiro de 2020.

39

Ver Relatório Especial 21/2012 do Tribunal, ponto 51, alínea c).
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Quadro 6 – Indicadores específicos dos programas nos cinco programas
operacionais examinados
Programa
operacional

Bulgária
PO Regiões
em
Crescimento

República
Checa
PO Regional
Integrado
Irlanda
PO Regional
do Sudeste

Itália
(Apúlia)
PO Regional
Lituânia
PO
Investimento
no
Crescimento
e no
Emprego

Indicador

Consumo de
energia final dos
agregados
familiares
Consumo de
energia final da
administração
pública,
comércio
e serviços
Consumo de
energia final dos
agregados
familiares
Desempenho
térmico médio
das unidades
habitacionais
na região do
sudeste
Consumo de
eletricidade da
administração
pública por
unidade de
trabalho
Consumo de
energia final nos
setores dos
serviços
e doméstico

Unidade de medida

Valor de
referência
em 2013

Valor
em 2018
(ou o último
comunicado)

Evolução

(em 1 000 tep*)

2 257

2 319

-

(em 1 000 tep)

964

1 200

--

MWh/ano

70 027 77
8

80 497 553

--

210

144

++

GWh

3,2

3,3

-

(em 1 000 tep)

2 110

2 090

+

kWh/m2/ano

*A tonelada equivalente de petróleo (tep) é uma unidade de energia que representa a quantidade de
energia libertada pela queima de uma tonelada de petróleo bruto. Aproximadamente
11 630 quilowatt-hora (kWh).
Fonte: TCE, com base nos dados fornecidos pelas autoridades de gestão visitadas.
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74 Nos cinco Estados-Membros visitados pelo Tribunal, estes indicadores de

"resultados" são de natureza estatística, dando informações, por exemplo, sobre o
consumo de energia de todos os edifícios de um Estado-Membro, e não apenas dos
edifícios renovados ao abrigo de projetos financiados pela UE. Por conseguinte, estes
indicadores não dão conta da poupança de energia resultante de investimentos no
domínio da eficiência energética financiados pela UE.

75 Três dos cinco Estados-Membros visitados recolheram dados sobre a poupança
energética resultante de projetos individuais, incluindo os relativos a edifícios
residenciais. No entanto, a Comissão não solicitou aos Estados-Membros que
fornecessem dados que permitissem acompanhar o custo médio por unidade de
energia poupada.

76 Nos seus documentos de planeamento, a Comissão e os Estados-Membros

declararam que os investimentos em eficiência energética também geram outros
benefícios além da poupança de energia (por exemplo, melhorias na saúde,
reabilitação urbana, qualidade de vida, redução da pobreza energética, dos valores das
faturas energéticas, das alterações climáticas e da poluição atmosférica). Porém,
nenhum dos Estados-Membros visitados utiliza indicadores para medir estes
benefícios adicionais.

Os indicadores não podem ser usados para medir a relação custo-eficácia

77 Nenhum dos indicadores utilizados nos cinco Estados-Membros visitados mede a

relação custo-eficácia dos investimentos em eficiência energética dos edifícios. Na
sequência de constatações semelhantes na sua auditoria anterior, o Tribunal
recomendou que se fizesse um acompanhamento do custo por unidade de energia
poupada, bem como do período de recuperação previsto e efetivamente alcançado 40.
Este acompanhamento poderá ajudar a identificar valores de referência e limiares para
a seleção de projetos (ver ponto 58), bem como a avaliar o desempenho dos
programas operacionais ao nível da concretização dos resultados pretendidos, no
âmbito da afetação da reserva de desempenho (ver ponto 82).

78 No entanto, a Comissão não concordou inteiramente com a recomendação do

Tribunal, uma vez que considerou que a comparabilidade dos indicadores
recomendados seria limitada, dado que dependem de muitos fatores (por exemplo,
preços da energia, clima). A Comissão não concebeu o seu sistema de

40

Ver Relatório Especial 21/2012 do Tribunal, recomendação 2.
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acompanhamento para o período de 2014-2020 para controlo da relação
custo-eficácia dos investimentos, nomeadamente mediante a recolha de dados sobre
o custo por unidade de energia poupada. Por conseguinte, apesar da alegada maior
orientação para os resultados das despesas da política de coesão no período
de 2014-2020, a recomendação do Tribunal ainda não foi aplicada.

79 Com base nos números comunicados pela Comissão, o Tribunal calculou o custo
médio por habitação renovada (ver figura 12). Contudo, a Comissão considera que
estes valores não traduzem nem o custo real dos investimentos nem a totalidade dos
benefícios conferidos.
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Figura 12 – Custo médio por agregado familiar com classificação
energética melhorada e número de habitações renovadas por
Estado-Membro
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Fonte: TCE com base nos dados fornecidos pela Comissão Europeia (foi calculado o custo médio por
agregado familiar com uma classificação energética melhorada, através da divisão das despesas
destinadas a renovações visando a eficiência energética dos edifícios residenciais (apresentadas no
anexo) pelo número de agregados familiares com uma classificação energética melhorada comunicado
no indicador comum de realizações nº 31 até 31 de dezembro de 2018). O gráfico não mostra o custo
médio por agregado familiar para os oito Estados-Membros (FI, GR, IT, MT, NL, SE, SK e UK) que não
comunicaram nenhum agregado familiar com classificação energética melhorada.

A Comissão afetou a reserva de desempenho para medidas de eficiência
energética com base nas despesas e nos resultados, e não na poupança
de energia

80 A fim de assegurar que estão em vigor as medidas necessárias para promover
investimentos em eficiência energética com uma boa relação custo-eficácia, a
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Comissão exigiu que os Estados-Membros cumprissem uma condicionalidade ex ante
específica no início do período de programação de 2014-2020. As ações a realizar para
o cumprimento desta condicionalidade consistiram em medidas com vista a garantir:
a)

a existência de requisitos mínimos relacionados com o desempenho energético
dos edifícios;

b)

o estabelecimento de um sistema de certificação do desempenho energético dos
edifícios;

c)

um planeamento estratégico da eficiência energética;

d)

o fornecimento aos clientes finais de contadores individuais.

81 À exceção de Itália, todos os Estados-Membros visitados tinham posto em prática
estas medidas desde o início do período de programação de 2014-2020. A Itália pôs
em prática as medidas a) e b) em 2017, ou seja, três anos após o início do período de
programação de 2014-2020.

82 A fim de assegurar uma orientação para os resultados nos programas

operacionais, a UE pôs de parte uma reserva de desempenho (igual a 6% do
financiamento da política de coesão) e, em agosto de 2019, atribuiu-a a prioridades
que tinham alcançado os seus objetivos intermédios. No caso de haver dois
indicadores, ambos devem alcançar, pelo menos, 85% do seu valor intermédio. No
caso de haver três (ou mais) indicadores, dois deles devem alcançar, pelo menos, 85%
do seu valor intermédio e, o terceiro, pelo menos 75% do seu valor intermédio.

83 Como o Tribunal assinalou nos seus relatórios anteriores41, estes objetivos

intermédios são expressos em termos de indicadores de despesas e de resultados. Os
cinco programas operacionais examinados expressaram os objetivos intermédios para
as medidas de eficiência energética em termos de despesas e de número de agregados
familiares com uma classificação energética melhorada.

84 Com exceção da Lituânia, a Comissão decidiu se atribuiria ou não a reserva de
desempenho para medidas de eficiência energética com base em despesas e

41

Relatório Especial 15/2017 (https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=43174),
Parecer 6/2018 (https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=47745),
documento informativo "O desempenho no domínio da coesão
(https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=50385).
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resultados, não na poupança de energia em edifícios residenciais ou na relação
custo-eficácia dos investimentos.

85 Na Irlanda, os indicadores comunicados à Comissão, "número de agregados

familiares com consumo de energia melhorado" e "montante total das despesas
elegíveis", não são fiáveis. Na sequência da auditoria do Tribunal e das observações da
Comissão, as autoridades irlandesas comunicaram que as classificações energéticas
não melhoraram para 52% dos agregados familiares que beneficiaram de obras de
renovação ao abrigo dos programas Better Energy Warmer Homes em 2017.
Atualmente, as autoridades irlandesas estão a rever os projetos referentes às
habitações objeto de trabalhos de renovação em 2014, 2015, 2016 e 2018, para
verificar em quantos não houve melhoria da classificação energética.

86 No caso da Lituânia, em agosto de 2019, a Comissão, com base num relatório de

auditoria do sistema nacional, considerou que existia uma deficiência grave na
qualidade e fiabilidade do sistema de acompanhamento no seu conjunto e dos dados
relativos a indicadores comuns e específicos. A situação não era específica das medidas
de eficiência energética. Por conseguinte, a Comissão ainda não atribuiu a reserva de
desempenho a qualquer das medidas do programa operacional da Lituânia.
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Conclusões e recomendações
87 O Tribunal examinou cinco programas operacionais da Bulgária, República Checa,

Irlanda, Itália (Apúlia) e Lituânia, que afetaram a este domínio cerca de 2,9 mil milhões
de euros do seu orçamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e do
Fundo de Coesão. Avaliou se este orçamento estava a ser utilizado de forma eficaz em
termos de custos e se a Comissão e os Estados-Membros tinham aplicado as
recomendações do Relatório Especial 21/2012 do Tribunal sobre a eficiência
energética dos edifícios públicos.

88 Como no relatório anterior, o Tribunal concluiu que as despesas da UE em

eficiência energética dos edifícios não são orientadas pela relação custo-eficácia.
Apesar da melhoria das orientações da Comissão, o Tribunal detetou insuficiências
persistentes, especialmente no plano da seleção de projetos. Os investimentos
financiados ainda não se centram na obtenção da maior poupança de energia
potencial para o orçamento investido. Procedimentos de seleção de projetos mais
centrados na eficácia em termos de custos podem conduzir a poupanças energéticas
mais elevadas por euro investido.

89 Uma vez que estes fundos são despendidos em regime de gestão partilhada,

tanto a Comissão como os Estados-Membros são responsáveis pela sua utilização com
vista a obter o maior impacto possível. No entanto, a Comissão considera que a
seleção dos projetos é da exclusiva responsabilidade dos Estados-Membros. Num
contexto de maior ambição para os objetivos de eficiência energética da UE e de uma
perspetiva de contração dos orçamentos, é mais importante do que nunca assegurar a
eficácia das despesas em termos de custos.

90 O Tribunal constatou que as necessidades identificadas pelos Estados-Membros

nos seus Planos Nacionais de Ação para a Eficiência Energética não puderam ser
devidamente consideradas quando da conceção dos programas operacionais para o
período de 2014-2020, devido a limitações de calendário. Para o período
de 2021-2027, os Estados-Membros tinham de apresentar, à Comissão, os seus planos
nacionais em matéria de energia e de clima até 31 de dezembro de 2019 e as suas
estratégias nacionais de renovação a longo prazo até 10 de março de 2020. Estes
documentos estratégicos deveriam chegar a tempo de os Estados-Membros os
refletirem nos programas da política de coesão.
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91 No que se refere às avaliações das necessidades dos próprios programas
operacionais, o Tribunal constatou que:
o

os cinco programas operacionais examinados identificaram a necessidade de
aumentar a eficiência energética do seu parque imobiliário, em particular dos
edifícios residenciais, mas não quantificaram as potenciais poupanças de energia
e as correspondentes necessidades de investimento (pontos 23 a 28);

o

nenhum dos cinco programas operacionais examinados descreve as barreiras que
impedem os investimentos em eficiência energética. No entanto, a Lituânia e a
República Checa tinham tomado iniciativas para eliminar alguns obstáculos
(pontos 29 a 32);

o

apesar de os investimentos em eficiência energética gerarem um fluxo de
poupança de custos para o proprietário e/ou arrendatário do edifício, criando a
justificação comercial para a utilização de instrumentos financeiros
reembolsáveis, quatro dos cinco programas operacionais examinados continuam
a utilizar as subvenções como o único meio de financiar estes investimentos. Só a
Lituânia pôs em prática com sucesso um instrumento financeiro da UE, que
concedeu empréstimos preferenciais para a renovação de cerca de 4 000 edifícios
de apartamentos (pontos 33 a 35);

o

apesar da orientação da Comissão para se incentivarem renovações profundas
concedendo-lhes uma taxa de ajuda mais elevada, três dos cinco
Estados-Membros visitados não modularam as taxas de ajuda e concederam
subvenções a 100%, independentemente das poupanças de energia previstas
pelos projetos. A Lituânia e a República Checa modularam a taxa de ajuda para
maximizar a alavancagem do financiamento privado (pontos 36 a 42).

Recomendação 1 – Melhorar o planeamento e o
direcionamento dos investimentos
Antes de aprovar programas que propõem utilizar fundos da política de coesão em
medidas de eficiência energética, a Comissão deve avaliar se estes programas:
a)

se baseiam numa análise das ações necessárias para disponibilizar instrumentos
financeiros ou mecanismos de mercado, tais como contratos de desempenho
energético, e promover a utilização eficaz em termos de custos de subvenções
financiadas pela UE para renovações profundas que ultrapassem os requisitos
mínimos de desempenho energético, tendo em conta as condições específicas de
mercado;
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b)

estão em consonância com os seus planos nacionais em matéria de energia e de
clima e as suas estratégias nacionais de renovação a longo prazo;

c)

definem a previsão de poupança de energia resultante da utilização dos fundos da
UE.

Prazo: a tempo para a aprovação dos programas para 2021-2027.

92 No que diz respeito à seleção dos projetos, o Tribunal constatou que:
o

os cinco Estados-Membros visitados exigiram que os projetos se baseassem numa
auditoria energética e que apresentassem um certificado de desempenho
energético dos edifícios antes e depois das obras (pontos 45 a 48);

o

todos os Estados-Membros visitados – com exceção da Irlanda – exigiram um
certo grau de ambição nos projetos, mediante a fixação de uma classificação
energética mínima que os edifícios deviam alcançar após a realização das obras
e/ou de percentagens mínimas de poupança de energia que os projetos deviam
proporcionar. No entanto, não foram definidos limites para o custo por unidade
de energia poupada, o que resultou em projetos demasiado onerosos para a
energia que esperam poupar (pontos 49 a 58);

o

com exceção de Itália (Apúlia), os Estados-Membros visitados atribuíram o
orçamento a projetos com base no critério da ordem de chegada das
candidaturas, mediante convites abertos à apresentação de propostas, que não
permite ter em conta os custos e benefícios relativos dos projetos nem dar
prioridade aos projetos suscetíveis de proporcionarem maiores poupanças de
energia ou outros benefícios a custos mais baixos (pontos 59 a 64).

Recomendação 2 – Melhorar os procedimentos de seleção dos
projetos
Para o período de 2021-2027, a Comissão deve assegurar que as autoridades de gestão
cumprem os requisitos do Regulamento Financeiro no que concerne aos princípios de
economia e eficiência, nomeadamente pela utilização de procedimentos de seleção de
projetos que:
— fixem limiares mínimos e/ou máximos para parâmetros essenciais (como a
quantidade de energia a poupar, a classificação energética mínima que o edifício
deve alcançar no final do projeto, o valor atual líquido, o período de recuperação
simples ou o custo por unidade de energia poupada);
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—

avaliem os custos e benefícios relativos dos projetos e selecionem os que
proporcionam maiores poupanças de energia e outros benefícios a um custo mais
baixo.

Prazo: a tempo para a aprovação dos programas para 2021-2027.

93 No que diz respeito à seleção dos projetos, o Tribunal constatou que:
o

não existe nenhum indicador para medir a energia poupada pelos investimentos
em edifícios residenciais, pelo não é possível conhecer o contributo do orçamento
da UE para os seus objetivos no domínio da eficiência energética. Também não há
qualquer indicador que meça outros benefícios que estes investimentos devem
gerar (pontos 67 a 76);

o

nenhum dos indicadores utilizados nos Estados-Membros visitados mede a
eficácia em termos de custos dos investimentos em edifícios, uma vez que a
Comissão não concebeu o seu sistema de acompanhamento para o período
de 2014-2020 para fornecer informações sobre o custo por unidade de energia
poupada (pontos 77 a 79);

o

todas as autoridades de gestão visitadas (com exceção de Itália (Apúlia))
realizaram atempadamente as ações definidas pela condicionalidade ex ante para
os investimentos em eficiência energética. No entanto, os critérios de atribuição
da reserva de desempenho não asseguraram a orientação das despesas para os
resultados, uma vez que a Comissão a afetou com base nas despesas e nos
resultados e não na poupança de energia ou na relação custo-eficácia (pontos 80
a 86).
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Recomendação 3 – Tornar o quadro de desempenho mais
orientado para os resultados, para melhor acompanhar os
progressos no sentido do cumprimento dos objetivos de
eficiência energética da UE e melhorar a prestação de contas
A Comissão deve:
a)

disponibilizar informações sobre as despesas agregadas e a quantidade de energia
poupada ou outros resultados gerados pelos investimentos;

b)

definir indicadores para acompanhar a relação custo-eficácia dos investimentos;

c)

utilizar estes indicadores ao tomar decisões sobre a afetação de recursos no
âmbito da avaliação intercalar do período de 2021-2027.

Prazo: a tempo para a aprovação dos programas para o período de 2021-2027 para a
alínea b) e após a aprovação de todos os programas para o período de 2021-2027
para as alíneas a) e c).

O presente Relatório foi adotado pela Câmara I, presidida por Nikolaos MILIONIS,
Membro do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 30 de março
de 2020.
Pelo Tribunal de Contas

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente
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Anexo
Anexo I Fundos da política de coesão para a eficiência
energética dos edifícios no período de 2014-2020
Orçamento
para edifícios
(soma de
edifícios
residenciais
e públicos)

% do
orçamento para
edifícios
relativamente
ao total do
orçamento
dos fundos da
política de
coesão no
Estado-Membro

% do
orçamento
para
edifícios
utilizado
até
31.12.2018

Despesas
com edifícios
residenciais
até
31.12.2018

Orçamento
para edifícios
residenciais

Orçamento
para edifícios
públicos

AT

0

5 893 940

5 893 940

1%

19%

0

BE

12 000 000

26 330 513

38 330 513

2%

14%

2 004 843

1

116 091 519

80 508 006

196 599 525

3%

15%

12 844 101

CY

20 500 000

23 500 000

44 000 000

6%

20%

7 058 821

CZ

373 969 708

617 437 463

991 407 171

5%

21%

90 193 054

10

0

892 832 893

892 832 893

5%

9%

0

DK

0

0

0

0%

0%

0

EE

174 636 461

1 863 044

176 499 505

5%

46%

80 542 195

ES

557 157 926

1 028 280 396

1 585 438 322

5%

7%

80 505 722

FI

1 996 928

12 011 720

14 008 648

1%

19%

571 466

FR

454 230 674

257 357 785

711 588 459

5%

22%

126 810 646

GR

248 138 321

307 639 356

555 777 677

3%

8%

26 600 287

HR

90 000 000

181 810 805

271 810 805

3%

23%

42 350 578

HU

250 323 411

902 749 679

1 153 073 090

5%

27%

65 880 774

IE

84 500 000

0

84 500 000

8%

27%

22 653 118

IT

41 534 286

1 053 215 228

1 094 749 514

3%

10%

1 793 395

LT

336 171 919

160 392 880

496 564 799

7%

46%

208 021 084

LU

1 203 638

2 407 277

3 610 915

9%

39%

636 990

LV

150 000 000

182 545 246

332 545 246

8%

6%

6 587 902

MT

5 088 170

4 866 946

9 955 116

1%

33%

2 400 000

NL

9 652 206

20 164 314

29 816 520

3%

33%

800 000

PL

750 703 882

1 502 887 179

2 253 591 061

3%

23%

68 664 689

PT

143 626 068

442 916 876

586 542 944

3%

3%

10 061 529

RO

444 330 119

741 840 094

186 170 213

5%

9%

81 954 405

SE

13 637 164

12 561 834

26 198 998

2%

6%

908 540

SI

6 600 000

142 360 000

148 960 000

5%

26%

1 016 859

SK

111 388 554

474 886 480

586 275 034

4%

34%

111 338 723

UK

161 251 913

75 302 550

236 554 463

2%

14%

6 710 616

4 558 732 867

9 154 562 505

13 713 295 372

4%

18%

1 058 910 337

Estados-Membros

UE-28

Fonte: TCE, com base nos dados fornecidos pela Comissão Europeia.
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Glossário
Acordos de parceria: acordos celebrados entre a Comissão Europeia e cada
Estado-Membro para o período de programação de 2014-2020. Estabelecem os planos
das autoridades nacionais relativos à utilização do financiamento concedido ao abrigo
dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) e definem os objetivos
estratégicos e as prioridades de investimento de cada país, em articulação com os
objetivos globais da Estratégia Europa 2020 para um crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo. São elaborados pelo Estado-Membro em concertação com a
Comissão, que tem de os aprovar.
Auditoria energética: uma auditoria energética padrão é composta por uma análise
energética exaustiva dos sistemas energéticos de uma instalação. Consiste
especialmente na criação de uma base de referência para a sua utilização de energia,
numa avaliação da poupança de energia e na relação custo-eficácia de medidas de
poupança de energia adequadamente selecionadas.
Autoridade de gestão: entidade nacional, regional ou local designada pelo
Estado-Membro para gerir um programa operacional. As suas tarefas incluem a
seleção de projetos a financiar, o acompanhamento da respetiva execução e a
apresentação de relatórios à Comissão sobre os resultados obtidos.
Condicionalismos ex ante: condições, baseadas em critérios predefinidos para o
cumprimento, estabelecidos no Regulamento Disposições Comuns, que são
consideradas requisitos prévios necessários para a utilização eficaz e eficiente dos
fundos da política de coesão da UE. Na elaboração dos programas operacionais
relativos ao período de programação de 2014-2020, os Estados-Membros tiveram de
avaliar se essas condições foram cumpridas. Se não fosse o caso, era necessário
elaborar planos de ação para garantir o seu cumprimento até 31 de dezembro
de 2016.
Contratos de desempenho energético: acordo contratual celebrado entre o
beneficiário e a parte que aplica uma medida de melhoria da eficiência energética,
verificada e acompanhada durante todo o período do contrato, nos termos do qual os
investimentos (obra, fornecimento ou serviço) nessa medida são pagos por
contrapartida de um nível de melhoria da eficiência energética definido
contratualmente ou de outro critério de desempenho energético que tenha sido
acordado, nomeadamente economias financeiras (artigo 2º, nº 27, da Diretiva
Eficiência Energética 2012/27/UE).
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Eficiência energética: consiste na utilização de uma menor quantidade de energia para
obter um nível equivalente de atividade ou serviços económicos. Os investimentos em
eficiência energética proporcionam uma melhor compensação económica e societal
que os investimentos em abastecimento de energia. A eficiência energética aumenta o
potencial de crescimento económico, torna as empresas mais competitivas, reduz as
faturas energéticas das famílias e conduz a uma menor dependência da importação de
energia, à redução das emissões e a uma melhor qualidade do ar.
Investimento com uma boa relação custo-eficácia: alternativa de menor custo para
alcançar um determinado nível de desempenho ou alternativa com o mais elevado
nível de desempenho por determinado nível de custo. Pode igualmente ser utilizado
para a comparação e definição de prioridades de projetos alternativos dentro de um
programa. (Kreith, F. e Goswami Y. D., Handbook of Energy Efficiency and Renewable
Energy, Taylor & Francis, Boca Raton, EUA, 2007). O princípio da eficiência, que visa a
melhor relação entre os recursos utilizados, as atividades realizadas e o cumprimento
dos objetivos é um requisito das despesas do orçamento da UE (ver artigo 33º, nº 1,
alínea b) do Regulamento Financeiro).
Metodologia de otimização da rentabilidade dos edifícios: esta metodologia
destina-se a criar um quadro jurídico para aumentar os requisitos mínimos dos
Estados-Membros em matéria de desempenho energético para os edifícios, garantindo
a adoção de todas as medidas economicamente racionais.
Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE): instrumentos
estratégicos, a nível dos Estados-Membros, para o planeamento, coordenação e
aplicação de medidas de eficiência energética em todos os setores. Definem
responsabilidades e podem avaliar necessidades e afetar orçamentos. São uma
obrigação a cumprir pelos Estados-Membros, mas não têm qualquer relação direta
com o financiamento da política de coesão. Não existe qualquer obrigação legal de
informar sobre as poupanças de energia realizadas através dos fundos da UE, nem uma
obrigação de utilizar os fundos da UE para financiar os domínios identificados nos
PNAEE.
Política de coesão: principal política de investimento da UE, que visa reduzir as
disparidades económicas e sociais entre as regiões e os Estados-Membros. A presente
auditoria abrangeu, em especial, os dois fundos seguintes:
a) Fundo de Coesão (FC): fundo da UE que visa reduzir as disparidades económicas e
sociais e promover o desenvolvimento sustentável na União através do financiamento
de investimentos nos Estados-Membros cujo rendimento nacional bruto por habitante
é inferior a 90% da média da UE.
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b) Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER): fundo da UE que visa
reforçar a coesão económica e social na União Europeia, corrigindo os desequilíbrios
entre as suas regiões através de apoio financeiro, em particular em domínios de ação
prioritários, como a inovação e investigação, a agenda digital, as pequenas e médias
empresas, a economia de baixo teor de carbono, o ambiente e os transportes
sustentáveis.
Programa operacional (PO): estabelece as prioridades e os objetivos específicos de um
Estado-Membro ou de uma região e a forma como o financiamento (cofinanciamento
da UE e nacional, público e privado) dos fundos da política de coesão será utilizado
num determinado período (atualmente o período de 2014-2020) para financiar
projetos. Estes projetos devem contribuir para alcançar um determinado número de
objetivos definidos ao nível do eixo prioritário do PO. Um PO é elaborado pelo
Estado-Membro e deve ser aprovado pela Comissão antes de poderem ser efetuados
quaisquer pagamentos a partir do orçamento da UE. Os PO apenas podem ser
alterados durante o período em questão mediante acordo de ambas as partes.
Regimes de obrigação de eficiência energética: instrumentos baseados no mercado,
definidos no artigo 7º da Diretiva Eficiência Energética 2012/27/UE, que impõem às
"partes sujeitas a obrigação" o cumprimento de objetivos quantitativos de poupança
de energia para toda a sua carteira de clientes. As partes sujeitas a obrigação podem
ser empresas de venda de energia a retalho, distribuidores de energia ou
distribuidores de combustível para transportes.
Reserva de desempenho: representa 6% dos recursos afetados ao FEDER e ao Fundo
de Coesão no âmbito do objetivo de Investimento no Crescimento e no Emprego. Estes
fundos estão incluídos nos programas, mas serão definitivamente afetados ou
reafetados, em função do resultado da análise de desempenho a realizar em 2019.

RESPOSTAS DA COMISSÃO AO RELATÓRIO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS
EUROPEU
«EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS: AINDA É NECESSÁRIA MAIOR ÊNFASE
NA RELAÇÃO CUSTO EFICÁCIA»

RESUMO
I. O presente relatório sobre a eficiência energética dos edifícios no período de programação 20142020 é oportuno tendo em conta o início da preparação dos programas da política de coesão para
2021-2027. Entretanto, a Comissão apresentou o Pacto Ecológico Europeu em dezembro de 2019, o
qual dá prioridade à eficiência energética.
A produção e o consumo de energia representam 75 % das emissões de gases com efeito de estufa da
UE. Por conseguinte, melhorar a eficiência na utilização de energia e moderar a procura de energia
são determinantes para alcançar os objetivos gerais da União da Energia de energia limpa, segura e a
preços competitivos e, sobretudo, para alcançar a ambição de descarbonizar a economia da UE até
2050, conforme apresentado no Pacto Ecológico Europeu. A aplicação do princípio da «prioridade à
eficiência energética» em todos os domínios será fundamental.
Tendo em conta que os edifícios são responsáveis por 40 % do consumo de energia e 36 % das
emissões de CO2, os objetivos da UE de neutralidade climática e eficiência energética apenas podem
ser alcançados aumentando consideravelmente as baixas taxas de renovação dos edifícios que se
registam atualmente e reforçando o desempenho energético do parque imobiliário. Para ultrapassar
este problema, o Pacto Ecológico Europeu lança uma «onda de renovação» de edifícios.
II. As avaliações da relação custo-eficácia têm de considerar não apenas a poupança de energia nos
edifícios propriamente dita, mas também a contribuição para diversos objetivos políticos das
intervenções efetuadas e os respetivos benefícios além da poupança de energia, tais como impactos
económicos, sociais e ambientais. Consequentemente, o financiamento da política de coesão contribui
para os objetivos a longo prazo de eficiência energética e para soluções de longo prazo para a pobreza
energética, incluindo renovações profundas dos edifícios. Assim, além de considerações respeitantes à
relação custo-eficácia, os investimentos da política de coesão em eficiência energética têm igualmente
um objetivo social importante de combater a pobreza energética.
III. Conforme salientado pelo Tribunal de Contas Europeu (TCE), para o período 2014-2020, o Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e o Fundo de Coesão (FC), juntamente com
cofinanciamento público e privado nacional, disponibilizam cerca de 19 mil milhões de EUR
destinados a investimentos em eficiência energética em edifícios públicos e residenciais. Além disso,
diversos outros instrumentos da UE trabalham de forma complementar para apoiar investimentos em
eficiência energética, em particular o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE) e o
programa Horizonte 2020.
VI. A Comissão concorda com a importância de basear os investimentos da política de coesão na
eficiência energética dos edifícios em auditorias energéticas ou certificados de desempenho
energético. Entende que a qualidade dos projetos selecionados depende não apenas do tipo de
procedimento de seleção, mas também dos critérios de seleção aplicados. Em muitos tipos de
assistência, afigura-se mais eficiente definir limiares de qualidade e aceitar todos os projetos que os
cumpram do que aplicar um método de comparação direta de candidaturas.
VII. A Comissão esclarece que o sistema de acompanhamento do financiamento da política de coesão
permite a agregação de dados para indicadores comuns. O quadro em vigor não inclui um indicador
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comum que meça a quantidade de energia poupada nos edifícios residenciais. A poupança de energia
é medida em alguns programas por meio de indicadores específicos para esses programas, que não
podem ser agregados. Outros indicadores comuns e específicos para programas podem medir outros
benefícios.
A Comissão propôs para a política de coesão 2021-2027 um indicador comum de resultados:
«Consumo energético final anual (do qual: residencial, privado não residencial, público não
residencial)». Não obstante, a Comissão sublinha que as poupanças de energia resultantes dos
investimentos do FEDER/FC não têm em conta quaisquer inter-relações, ou alterações sistémicas,
nem fatores externos (tais como condições meteorológicas) que possam sobrecompensar o efeito de
poupança da medida. Esses fatores têm impacto no nível absoluto do consumo de energia primária e
final, que são os termos nos quais o objetivo de eficiência energética da UE é expresso. Por
conseguinte, de um ponto de vista metodológico, a poupança resultante de medidas individuais não
pode ser agregada e comparada com o objetivo de eficiência energética da UE.
VIII. A Comissão tem em conta a necessidade de assegurar que os recursos orçamentais da UE sejam
utilizados de uma forma económica. O valor acrescentado da UE e o desempenho constituem
requisitos fundamentais no tocante à seleção de projetos. A Comissão salienta que tal deve ser
ponderado no contexto mais vasto dos objetivos da política de coesão em matéria de coesão
económica, social e territorial, bem como de objetivos políticos mais amplos da UE, e que o apoio
deve ser direcionado para projetos que não possam ser executados em condições de mercado.
De acordo com a proposta de fundos da política de coesão para 2021-2027, apresentada pela
Comissão, ao selecionar operações, a autoridade de gestão assegura que todas as operações
selecionadas apresentam a melhor relação entre o montante de apoio, as atividades realizadas e a
consecução de objetivos, incluindo, assim, o princípio da melhor relação custo-benefício. De igual
modo, os critérios e procedimentos de seleção devem assegurar a priorização das operações a
selecionar com vista a maximizar a contribuição do financiamento da UE para a consecução dos
objetivos do programa.
IX. A Comissão aceita a recomendação relativa ao planeamento e orientação dos investimentos e
aceita parcialmente as recomendações sobre os procedimentos de seleção de projetos e o sistema de
acompanhamento do desempenho.
A Comissão remete para as suas respostas às recomendações.
INTRODUÇÃO
04. A Comissão promoverá a aplicação do princípio da «prioridade à eficiência energética» sempre
que relevante e facultará orientações para o efeito. Melhorar a eficiência na utilização da energia e
moderar a procura de energia, em particular nos edifícios, afigura-se fundamental para a consecução
dos objetivos gerais da União da Energia de energia limpa, segura e a preços competitivos e,
sobretudo, para a descarbonização a longo prazo da economia.
O princípio da «prioridade à eficiência energética» foi introduzido no Regulamento relativo à
Governação da União da Energia e da Ação Climática1. Significa ter em máxima conta, no
planeamento energético e nas decisões políticas e de investimento, medidas alternativas de eficiência
energética eficientes em termos de custos destinadas a tornar a procura e a oferta de energia mais
eficientes, em especial mediante economias de energia na utilização final que sejam eficazes em
termos de custos, iniciativas para a resposta à procura e para uma maior eficiência da transformação,

1

Regulamento (UE) 2018/1999, artigo 2.º, n.º 18.
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do transporte e da distribuição de energia, e que permitam simultaneamente cumprir os objetivos
dessas decisões.
12. Os planos de ação nacionais em matéria de eficiência energética (PANEE), juntamente com as
estratégias de longo prazo para a renovação do parque imobiliário, constituem documentos
estratégicos fundamentais sobre medidas de eficiência energética a nível nacional. Os PANEE
proporcionam um quadro para o desenvolvimento das estratégias nacionais de eficiência energética e
abrangem medidas de melhoria da eficiência energética com vista à consecução dos objetivos
nacionais nesta matéria.
13. Os planos nacionais em matéria de energia e de clima (PNEC) substituirão os PANEE com vista à
consecução do objetivo de eficiência energética da UE para 2030. Os PNEC são obrigatórios nos
termos do Regulamento Governação e abrangem as cinco dimensões da União da Energia.
OBSERVAÇÕES
22. A Comissão remete para as suas respostas aos pontos 24 e 25.
24. O desenvolvimento dos primeiros PANEE, de 2014, nos termos da Diretiva Eficiência Energética
de 2012 foi concomitante com os preparativos dos programas operacionais sujeitos à presente
auditoria. Consequentemente, os PANEE não estiveram sempre disponíveis durante a fase de
elaboração dos programas operacionais.
25. Conforme estabelecido na Diretiva Eficiência Energética, os PANEE incluem um conjunto de
medidas políticas a fim de alcançar o objetivo indicativo nacional de eficiência energética que cada
Estado-Membro fixou. Os PANEE constituem documentos políticos estratégicos mais amplos.
A análise efetuada nos PANEE poderia ser utilizada pelos Estados-Membros para a preparação do
programa da política de coesão, para identificar obstáculos ao investimento e para definir uma
abordagem coerente para melhorar a eficiência energética a nível nacional. Contudo, não foram
concebidos para identificar domínios de ação específicos ou mecanismos de execução para os fundos
da política de coesão.
27. A Comissão considera que o novo programa operacional Puglia 2014-2020 estabelece a
fundamentação para o apoio a edifícios públicos, incluindo habitação social. Avalia intervenções
alternativas noutros setores (iluminação pública) e seleciona a medida escolhida como a melhor
resposta aos desafios identificados.
No atinente à estratégia de investimento checa, a mesma teve por base o plano de ação nacional em
matéria de eficiência energética. Tal como indicado em programas individuais, o potencial mais
elevado para poupanças foi identificado no setor residencial (30,5 %), com o setor da produção e da
indústria em segundo lugar (24,5 %). O acordo de parceria identificou empresários, o setor residencial
e o setor público como os principais alvos para investimento no que diz respeito à eficiência
energética.
28. A Comissão salienta que o acordo de parceria deverá incluir uma análise das disparidades, das
necessidades de desenvolvimento e do potencial de crescimento com referência aos objetivos
temáticos e aos desafios territoriais, tendo em linha de conta o programa nacional de reformas e as
recomendações específicas por país. Os programas nacionais têm de ser coerentes com o teor do
acordo de parceria. Não é necessário incluir no programa uma análise pormenorizada por domínio
específico de investimento.
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Resposta comum aos pontos 29 e 30.
A Comissão está ciente das barreiras significativas que obstam a uma aplicação generalizada de
medidas de renovação e continua a trabalhar para as eliminar. A renovação energética dos edifícios é
um processo complexo e difícil, e resolver as diversas barreiras e deficiências dos mercados e da
regulamentação constitui, tendo presentes os princípios da subsidiariedade e complementaridade, um
dos principais objetivos da política da UE e do apoio financeiro da UE no domínio das medidas de
eficiência energética dos edifícios.
A iniciativa Financiamento inteligente para edifícios inteligentes2 constitui um exemplo-chave disto
mesmo, com a sugestão de soluções para os principais estrangulamentos identificados, associados à
necessidade de usar melhor o financiamento público, de agregar projetos e de eliminar os riscos dos
investimentos. Ademais, foram criadas várias medidas [a base de dados da Plataforma de Redução
dos Riscos da Eficiência Energética (DEEP), a ferramenta de subscrição, os centros consultivos, os
fóruns de investimento em energias sustentáveis (IES), etc.] para responder concretamente a esses
estrangulamentos.
32. A Comissão considera que as principais barreiras aos investimentos em eficiência energética são
horizontais e não se limitam ao investimento cofinanciado pelos fundos da política de coesão.
O relatório elaborado pelo Grupo Financeiro Institucional para a Eficiência Energética (EEFIG) em
2015 transmite mensagens claras a este respeito. Essas mensagens são tidas em consideração nos
documentos estratégicos de política energética relevantes, mas não se destinam a ser pormenorizadas
como tal nos programas da política de coesão.
33. A Comissão concorda com o TCE e continuará a apoiar os Estados-Membros para que usem
instrumentos financeiros, também em linha com mecanismos do mercado, tais como contratos de
desempenho energético neste domínio, a fim de alavancar o investimento privado necessário para
alcançar os objetivos climáticos da UE.
Contudo, embora as renovações gerem seguramente economias financeiras para os beneficiários, bem
como benefícios mais vastos para a sociedade, isto deverá também ser considerado no contexto do
atual estado imaturo do mercado da renovação e das muitas barreiras do mercado que continuam a
impedir a renovação dos edifícios.
A Comissão considera que a aplicação de instrumentos financeiros se deve basear nas condições de
mercado específicas para diferentes Estados-Membros e para diferentes tipos de projetos e gruposalvo. É muitas vezes necessária a combinação com uma componente de subvenção, em particular para
incentivar renovações mais profundas, para ajudar a expandir tecnologias inovadoras ou para resolver
problemas sociais, por exemplo a pobreza energética.
35. A Comissão concorda com a importância de instrumentos financeiros neste domínio e continuará
a promover a sua utilização no próximo período de programação.
A Comissão faz notar que as autoridades checas tentaram implementar a eficiência energética no setor
residencial através de instrumentos financeiros; porém, não receberam quaisquer propostas de
potenciais intermediários financeiros durante o convite lançado em 2018.
A Comissão remete igualmente para a sua resposta ao ponto 33.
2

Adotada enquanto parte do Pacote Energias Limpas para Todos os Europeus em novembro de 2016 [COM(2016) 860 final, 30.11.2016] .
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40. A Comissão reitera que a seleção de projetos é da responsabilidade das autoridades de gestão que
definem os procedimentos e critérios de seleção e os aplicam ao examinarem as candidaturas a
financiamento.
Caixa 3 — Exemplos de programas operacionais direcionados para melhorias de eficiência
energética facilmente acessíveis
Primeiro parágrafo — a Comissão compreende que o programa Better Energy Warmer Homes
proporciona um conjunto de medidas de eficiência energética aos agregados familiares vulneráveis à
pobreza energética. Os objetivos do programa são melhorar a eficiência energética do agregado
familiar em risco e, no processo, reduzir a despesa com energia. Outros objetivos secundários são
melhorar a saúde e o bem-estar, reduzindo, simultaneamente, a quantidade de rendimento disponível
gasta em energia.
A Comissão remete igualmente para a sua resposta ao ponto 42.
Segundo parágrafo — a Comissão remete para a sua resposta ao ponto 40.
42. A Comissão concorda que as melhorias simples podem originar um «efeito de aprisionamento» e
também que as melhorias simples com períodos de recuperação rápidos são, por norma,
financeiramente viáveis, pelo que devem, de um modo geral, ser financiadas com recurso a
instrumentos financeiros, ou sem qualquer apoio público.
No entanto, embora se espere que o FEDER e o FC se concentrem principalmente em soluções de
longo prazo, nomeadamente renovações profundas de edifícios, como salientado de igual modo no
estudo de viabilidade do financiamento de medidas de eficiência energética de baixo custo em
agregados familiares com baixos rendimentos a partir de fundos da UE3, pode haver margem para
apoio complementar que proporcione medidas de eficiência energética de baixo custo a agregados
familiares com baixos rendimentos em casos onde haja uma necessidade social.
43. A Comissão considera que a eficácia em termos de custos, embora seja um fator determinante
para as decisões relativas às despesas públicas, tem de ser avaliada relativamente aos objetivos da
política de coesão, em consonância com o Regulamento Financeiro da UE. A eficiência energética
enquadra-se num dos vários objetivos dos programas da política de coesão. A política de coesão tratase de uma política integrada, que visa a coesão económica, social e territorial, e uma operação
específica pode contribuir para diversos objetivos ou ter vários benefícios conexos, também em
termos de objetivos políticos da UE mais amplos, que não se prestam facilmente a uma análise
puramente económica. Este é muitas vezes o caso das intervenções destinadas a melhorar a eficiência
energética dos edifícios, que podem ser combinadas, por exemplo, com a redução da pobreza
energética.
Nesses casos, um determinado investimento pode ser menos eficaz em termos de custos, mas mais
acessível para o beneficiário. Em contrapartida, investimentos que proporcionam elevadas poupanças
de energia por euro investido e que são financeiramente viáveis poderiam ser financiados pelo
mercado privado, sem apoio público.
44. Resposta comum da Comissão às alíneas a), b) e c):
3

«Feasibility study to finance low-cost energy efficiency measures in low-income households from EU funds», Relatório final para a DG
Energia, agosto de 2016 — https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/low_cost_energy_efficiency_measures__final_report.pdf.
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A orientação técnica «Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding»
(Financiamento da renovação energética dos edifícios através de fundos da política de coesão), citada
pelo TCE e publicada em 2014, visa ajudar as autoridades de gestão da política de coesão a planear e
aplicar investimentos em energia sustentável em edifícios no âmbito de programas operacionais.
Faculta em particular uma lista de boas práticas e de estudos de caso. Tratando-se de um documento
de orientação, não estabelece requisitos regulamentares.
A orientação técnica propõe um roteiro para aplicar um programa destinado a financiar a renovação
energética dos edifícios com recurso a financiamento da política de coesão. Tal inclui a definição de
critérios de seleção. A este respeito, a orientação sugere diversos requisitos, por exemplo realizar
auditorias energéticas em projetos de renovação mais complexos. Esclarece ainda que os requisitos
devem ser adaptados à dimensão do projeto e que o valor atual líquido (VAL) é geralmente
recomendado para avaliar a relação custo-eficácia, ao invés do simples período de recuperação.
A Comissão remete igualmente para a sua resposta ao ponto 64.
48. Na sua resposta ao Relatório Especial n.º 21/2012 do TCE, a Comissão salientou de forma clara
que não podia aceitar totalmente a criação dos indicadores recomendados a nível do programa, dado
que «a sua comparabilidade seria limitada, visto que estes indicadores dependem de muitos fatores
(por exemplo, o preço da energia/matérias-primas, as condições climáticas) que os podem tornar
erróneos».
Com efeito, além da burocracia e dos encargos adicionais que tal criaria para os beneficiários e as
autoridades envolvidos, a Comissão considera que os investimentos em eficiência energética são
específicos de cada projeto e estão relacionados com diversos fatores (estado do edifício, condições
climáticas, custos da mão-de-obra, custos da energia, custos dos materiais, tipo de utilização, etc.) que
não é possível normalizar. Por conseguinte, quaisquer estimativas do custo por unidade de energia
poupada a nível do programa teriam uma utilização muito limitada.
51. A Comissão remete para a sua resposta ao ponto 43.
A lógica de intervenção com apoio da política de coesão é também suprir deficiências do mercado e
investir em projetos que, de outra forma, não teriam recebido apoio. Em particular, o investimento da
política de coesão em eficiência energética também visa objetivos sociais, tais como combater a
pobreza energética, ou objetivos de longo prazo em matéria de clima e energia, investindo em
renovação profunda mais dispendiosa com períodos de recuperação normalmente mais longos.
A orientação técnica referida no ponto 44 recomenda a utilização do valor atual líquido (VAL),
porquanto permite contabilizar os fluxos de caixa do projeto durante o seu período de vida. O VAL é
adequado para projetos com um volume de investimento significativo. É também possível utilizar
métodos alternativos (por exemplo, energia poupada em relação ao financiamento ou período de
recuperação) para projetos mais simples; contudo, no contexto desses métodos é importante
especificar o período durante o qual as poupanças são calculadas, em particular em relação às
renovações profundas. Caso contrário, existe o risco de se dar prioridade apenas a medidas
superficiais.
A Comissão remete igualmente para a sua resposta ao ponto 48.
53. A Comissão considera que as melhorias simples com períodos de recuperação rápidos são, por
norma, financeiramente viáveis, pelo que devem, de um modo geral, ser financiadas com recurso a
instrumentos financeiros, ou sem qualquer apoio público.
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Espera-se que o FEDER e o FC se concentrem principalmente na contribuição para os objetivos a
longo prazo de eficiência energética e para soluções de longo prazo para a pobreza energética,
incluindo renovações profundas dos edifícios.
A Comissão remete igualmente para a sua resposta ao ponto 51.
A Comissão considera que há diferenças entre os projetos da Plataforma de Redução dos Riscos da
Eficiência Energética (DEEP) e as intervenções do FEDER e do FC, que conduzem à diferença entre
os períodos de recuperação. A DEEP regista grandes diferenças por tipo de medida — medidas como
a substituição da iluminação ou da caldeira de aquecimento têm períodos de recuperação mais curtos,
ao passo que medidas como as muitas vezes visadas pelo FEDER e o FC, tais como o isolamento e a
renovação integrada do edifício, têm, respetivamente, períodos de recuperação de 11 e 14 anos. Além
disso, é necessário considerar as diferenças entre Estados-Membros, regiões e edifícios individuais. A
título ilustrativo, no caso da Lituânia, o período de recuperação médio de medidas da DEEP que
abordam a renovação integrada é de 20,9 anos.
54. A Comissão remete para as suas respostas aos pontos 48 e 51.
56. O programa destina-se aos agregados familiares com baixos rendimentos em risco de pobreza
energética, visando também reduzir o montante gasto em energia pelos agregados familiares.
57. Na sua resposta ao Relatório Especial n.º 21/2012 do TEC, a Comissão sublinhou de forma clara
que não podia aceitar totalmente a recomendação.
A Comissão considera que os investimentos em eficiência energética são específicos de cada projeto e
estão relacionados com diversos fatores (estado do edifício, condições climáticas, custos da mão-deobra, custos da energia, custos dos materiais, tipo de utilização, etc.) que não é possível normalizar.
Por conseguinte, a Comissão não pode estabelecer um custo de investimento normalizado por unidade
ou um período de recuperação normalizado a nível da UE.
Conforme indicado na resposta ao ponto 53, as renovações integradas ou profundas são normalmente
onerosas, o que tem um impacto significativo no custo por unidade e no período de recuperação. A
introdução de um período máximo de recuperação simples poderia ser um desincentivo para
renovações profundas.
58. A orientação sugere ainda que o valor atual líquido (VAL) é geralmente recomendado para avaliar
a relação custo-eficácia, ao invés do período de recuperação simples.
60. Em princípio, a Lituânia prevê um procedimento de seleção competitivo (e vários critérios de
seleção prioritários adicionais, nomeadamente eficiência, problemas ambientais, classe energética
superior), a utilizar se, num determinado convite à apresentação de propostas, os montantes de
investimento necessários em candidaturas elegíveis excederem o montante de financiamento
disponível para esse convite (desde 2018). No caso do instrumento financeiro, que apresenta uma
componente substancial de empréstimo, foram necessários tempo e esforço para criar uma reserva de
projetos suficiente e, portanto, os procedimentos de seleção competitivos não foram um problema no
início do período financeiro.
61. A Comissão remete para a sua resposta ao ponto 40.
A Comissão entende que a qualidade dos projetos selecionados depende não apenas do tipo de
procedimento de seleção, mas também dos critérios de seleção aplicados. Em muitos tipos de
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assistência, afigura-se mais eficiente definir limiares de qualidade e aceitar todos os projetos que os
cumpram do que aplicar um método de comparação direta de candidaturas.
Além disso, num contexto de melhoria e simplificação da legislação da UE, tem de se encontrar o
equilíbrio certo entre a relação custo-eficácia dos investimentos e a relação custo-eficácia de todo o
processo e da gestão do financiamento, sobretudo se tal afetar os beneficiários dos fundos.
A Comissão remete igualmente para as suas respostas ao Relatório Especial n.º 21/2018 do TCE
«Seleção e acompanhamento dos projetos do FEDER e do FSE no período de 2014-2020: ainda
maioritariamente orientados para as realizações».
62. Ver resposta da Comissão ao ponto 60.
63. Na sua resposta ao Relatório Especial n.º 21/2012 do TEC , a Comissão sublinhou de forma clara
que não podia aceitar totalmente a recomendação. A Comissão remete igualmente para as suas
respostas aos pontos 43 e 57.
64. As orientações esclarecem que os critérios de seleção podem ter por base quatro categorias
principais, uma das quais é a relação custo-eficácia, e salienta que outros benefícios conexos devem
igualmente ser tidos em conta ao selecionar projetos. No tocante à relação custo-eficácia, explica que
esta pode ser determinada de variadíssimas formas e estabelece as vantagens e limitações de
diferentes abordagens, concluindo que o valor atual líquido (VAL) é geralmente recomendado para
avaliar a relação custo-eficácia.
65. A Comissão esclarece que o Regulamento Financeiro da UE obriga a que se definam objetivos
para todos os setores de atividade abrangidos pelo orçamento e a que se acompanhe a consecução
desses objetivos mediante indicadores de desempenho. De acordo com esta disposição, o quadro
regulamentar para a política de coesão exige que os programas estabeleçam indicadores de realizações
e resultados. Os indicadores de realizações medem aquilo que é proporcionado pelos programas, ao
passo que os indicadores de resultados medem a mudança para a sociedade em geral. A relação custoeficácia não é abrangida pelo conceito de indicadores de realizações e de resultados.
66. Alínea a): a Comissão esclarece ainda que a orientação para os resultados dos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento, incluindo o FEDER e o FC, assenta em três pilares:




uma articulação clara dos objetivos específicos dos programas com uma lógica de
intervenção sólida (orientação dos programas para resultados) e indicadores de resultados
com definições e objetivos mensuráveis,
a introdução das condicionalidades ex ante para garantir que estão criadas as condições
prévias necessárias para utilização eficaz e eficiente do apoio da UE,
a determinação de objetivos intermédios e metas claros e mensuráveis para assegurar que são
obtidos progressos conforme planeado (quadro de desempenho).

O quadro de desempenho dos programas operacionais não inclui objetivos, mas apenas indicadores
(com objetivos intermédios e metas). Além disso, o quadro de desempenho inclui apenas um
subconjunto do conjunto de indicadores completo dos programas operacionais4 e, portanto, não inclui
necessariamente indicadores relativos à eficiência energética.

4

Regulamento de Execução (UE) n.º 215/2014 da Comissão, artigo 5.º, n.º 1.
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O quadro regulamentar sublinha que os objetivos intermédios e as metas para indicadores do quadro
de desempenho devem ser «realistas, realizáveis, pertinentes e incluir informações essenciais sobre os
progressos de uma prioridade», assim como «verificáveis, sem impor um ónus administrativo
desproporcionado».
Alínea b): a Comissão salienta que não existe nenhum requisito de que os indicadores devam
comunicar, em primeiro lugar, a quantidade de energia poupada. Os indicadores devem expressar as
realizações geradas pelas operações que são pertinentes. O sistema de controlo atualmente em vigor
permite agregar dados para indicadores comuns. O regulamento permite usar indicadores específicos
do programa, que não é possível agregar devido à sua natureza.
67. O programa operacional Puglia 2014-2020 estabelece entre os seus indicadores de realizações o
indicador comum CO32 «Eficiência energética: Redução do consumo de energia primária anual nos
edifícios públicos» para a prioridade de investimento 4(c) relacionada com a eficiência energética nos
edifícios públicos e no setor da habitação. A meta para 2023 é uma redução de 12 milhões de
kWh/ano.
71. Embora o quadro regulamentar não inclua um indicador comum que meça a quantidade de energia
poupada nos edifícios residenciais, a poupança energética é medida em alguns programas por
indicadores específicos para esses programas. Todavia, devido à natureza especificamente ligada ao
programa desses indicadores, não é possível agregar os seus valores a nível da UE (diferentes
definições e unidades de medida nos Estados-Membros).
A afetação de 4 600 milhões de EUR não se limita a investimentos em eficiência nos edifícios
residenciais, mas inclui também projetos de demonstração e medidas de apoio.
A Comissão sublinha também que as poupanças de energia resultantes dos investimentos do
FEDER/FC não têm em conta quaisquer inter-relações, ou alterações sistémicas, nem para fatores
externos (tais como condições meteorológicas) que possam sobrecompensar o efeito de poupança da
medida. Por conseguinte, de um ponto de vista metodológico, a poupança resultante de medidas
individuais não pode ser agregada e comparada com os objetivos de eficiência energética da UE ou
nacionais.
75. A Comissão remete para as suas respostas aos pontos 65 e 67.
76. De acordo com o quadro regulamentar, os indicadores de resultados devem corresponder ao
objetivo específico do eixo prioritário, que mede o que se pretende que mude com as intervenções do
programa operacional. Não é obrigatório expressar os benefícios adicionais por meio de indicadores
de resultados.
77. A Comissão remete para as suas respostas aos pontos 65 e 67.
A afetação da reserva de desempenho é regulada pelo artigo 22.º, n.º 3, do Regulamento Disposições
Comuns e tem por base exclusivamente a consecução de objetivos intermédios a nível dos indicadores
selecionados para o quadro de desempenho.
78. A Comissão remete para as suas respostas aos pontos 48 e 57.
A Comissão recorda que o sistema de acompanhamento concebido para a política de coesão está
estabelecido no quadro regulamentar. A Comissão considera que o mesmo capta informações
pertinentes para os objetivos das suas intervenções, que são os objetivos da política de coesão
estabelecidos no Tratado e os objetivos temáticos definidos para os fundos da política de coesão no
quadro regulamentar. De acordo com o Regulamento Financeiro da UE, uma gestão financeira sólida
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significa executar o orçamento de acordo com os princípios da economia, da eficiência e da eficácia.
A relação custo-eficácia é pertinente neste contexto, porém não é um objetivo por si só que tenha de
ser captado pelo sistema de acompanhamento.
79. A Comissão considera que para obter uma melhor panorâmica sobre o custo médio por agregado
familiar, é necessário analisar programas individuais e usar também avaliações; de facto, quaisquer
cálculos relacionados com o custo de energia poupada teriam de ser realizados a nível de um projeto
específico.
A Comissão remete igualmente para a sua resposta ao ponto 71.
83. A Comissão considera que os indicadores de resultados podem não ser apropriados para o quadro
de desempenho devido ao momento em que os resultados podem ser alcançados (para lá do período
de programação) e — dependendo da natureza do indicador — à necessidade de a avaliação distinguir
os efeitos da política dos decorrentes de fatores externos ao programa.
84. A Comissão remete para a sua resposta ao ponto 77.
85. A Comissão suscitou reiteradamente com a Irlanda a questão da fiabilidade dos dados
comunicados para o indicador de realização «número de agregados familiares com consumo de
energia melhorado», em várias reuniões com as autoridades competentes e mediante observações por
escrito aos Relatórios anuais de execução de 2017 e 2018. As autoridades irlandesas estão a rever os
projetos, a fim de comunicar um valor fiável para o indicador em causa. Não foram suscitadas
questões relativamente à fiabilidade do montante total de despesa elegível comunicado à Comissão na
revisão do quadro de desempenho.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
88. A Comissão considera importante que os recursos orçamentais da UE sejam utilizados de uma
forma económica: O valor acrescentado da UE e o desempenho constituem requisitos fundamentais
no tocante à seleção de projetos.
A Comissão reitera que, embora a eficácia das despesas em termos de custos seja seguramente um
elemento fundamental, deve ser ponderada no contexto mais vasto dos objetivos da política de coesão
em matéria de coesão económica, social e territorial, bem como de objetivos políticos mais amplos da
UE.
Em consonância com o quadro regulamentar para a política de coesão, a tónica encontra-se na
consecução dos objetivos. A Comissão considera que o apoio da UE deve ser direcionado para
projetos que contribuem consideravelmente para os objetivos políticos identificados.
De igual modo, o apoio deve ser direcionado para projetos que necessitam verdadeiramente de apoio e
não possam ser executados em condições de mercado. Além disso, a Comissão considera que as
melhorias simples com níveis elevados de poupança de energia por euro investido são, por norma,
financeiramente viáveis, pelo que devem, de um modo geral, ser financiadas pelo mercado privado,
sem qualquer apoio público.
Por conseguinte, a Comissão considera que as avaliações da relação custo-eficácia têm de considerar
não apenas o potencial de poupança de energia dos edifícios a médio e longo prazo, mas também a
contribuição para vários objetivos políticos das intervenções efetuadas e os seus diversos benefícios
além da poupança de energia. Por conseguinte, benefícios conexos como impactos económicos,
sociais e ambientais devem igualmente ser tidos em conta na seleção de projetos.
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89. Com efeito, a Comissão salienta que, em linha com o quadro regulamentar, a seleção de projetos é
da responsabilidade das autoridades de gestão designadas nos Estados-Membros, que definem os
critérios de seleção e os aplicam durante a análise das candidaturas a financiamento.
A Comissão remete igualmente para a sua resposta ao ponto 88.
91. Primeira marca de lista — a Comissão salienta que o acordo de parceria 2014-2020 deverá incluir
uma análise das disparidades, das necessidades de desenvolvimento e do potencial de crescimento
com referência aos objetivos temáticos e aos desafios territoriais, tendo em linha de conta o programa
nacional de reformas e as recomendações específicas por país. Os programas nacionais têm de ser
coerentes com o teor do acordo de parceria. Não é necessário incluir no programa uma análise
pormenorizada por domínio específico de investimento.
Segunda marca de lista — a Comissão considera que os principais obstáculos ao investimento em
eficiência energética são horizontais e não se limitam ao investimento cofinanciado pelos fundos da
política de coesão. Esses obstáculos são tidos em consideração nos documentos estratégicos de
política energética pertinentes, mas não se destinam a ser pormenorizados como tal nos programas da
política de coesão.
Terceira marca de lista — a Comissão concorda com o TCE e continuará a apoiar os EstadosMembros para que usem instrumentos financeiros, também em linha com mecanismos do mercado,
tais como contratos de desempenho energético neste domínio, a fim de alavancar o investimento
privado necessário para alcançar os objetivos climáticos da UE.
Embora as renovações gerem seguramente economias financeiras para os beneficiários, isto deverá
também ser considerado no contexto do atual estado imaturo do mercado de renovação e das muitas
barreiras do mercado que continuam a impedir a renovação dos edifícios.
A Comissão considera que a aplicação de instrumentos financeiros se deve basear nas condições de
mercado específicas para diferentes Estados-Membros e para diferentes tipos de projetos e gruposalvo, em consonância com os resultados da avaliação ex ante exigida pelo quadro regulamentar. É
muitas vezes necessária a combinação com uma componente de subvenção, em particular para
incentivar renovações mais profundas, para ajudar a expandir tecnologias inovadoras ou para resolver
problemas sociais.
A Comissão faz também notar que as autoridades checas tentaram implementar a eficiência energética
no setor residencial através de instrumentos financeiros, porém não receberam quaisquer propostas de
potenciais intermediários financeiros durante o convite lançado em 2018.
Quarta marca de lista — a Comissão reitera que a seleção de projetos é da responsabilidade das
autoridades de gestão, que definem os procedimentos e critérios de seleção e os aplicam durante a
análise das candidaturas a financiamento.
Recomendação 1 — Melhorar o planeamento e a orientação dos investimentos
A Comissão aceita esta recomendação.
A Comissão considera, além disso, que há margem para a utilização de subvenções num conjunto de
situações em que os instrumentos financeiros se revelam insuficientes. Tal reflete as condições de
mercado reais, tais como o estado imaturo do mercado da renovação, os obstáculos enfrentados pelo
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setor, a necessidade de apoiar a expansão de tecnologias inovadoras ou de resolver problemas sociais,
por exemplo a pobreza energética.
92. Segunda marca de lista — a Comissão reitera que considera que os investimentos em eficiência
energética são específicos de cada projeto e estão relacionados com diversos fatores (estado do
edifício, condições climáticas, custos da mão-de-obra, custos da energia, custos dos materiais, tipo de
utilização, etc.) que não é possível normalizar.
Terceira marca de lista — a Comissão reitera que a seleção de projetos é da responsabilidade das
autoridades de gestão, que definem os critérios de seleção e os aplicam durante a análise das
candidaturas a financiamento.
A Comissão entende que a qualidade dos projetos selecionados depende não apenas do tipo de
procedimento de seleção, mas também dos critérios de seleção aplicados. Em muitos tipos de
assistência, afigura-se mais eficiente definir limiares de qualidade e aceitar todos os projetos que os
cumpram do que aplicar um método de comparação direta de candidaturas.
Além disso, num contexto de melhoria e simplificação da legislação da UE, tem de se encontrar o
equilíbrio certo entre a relação custo-eficácia dos investimentos e a relação custo-eficácia de todo o
processo e da gestão do financiamento, sobretudo se tal afetar os beneficiários dos fundos.
A Comissão remete igualmente para as suas respostas ao Relatório Especial n.º 21/2018 do TCE
«Seleção e acompanhamento dos projetos do FEDER e do FSE no período de 2014-2020: ainda
maioritariamente orientados para as realizações».
Recomendação 2 — Melhorar os procedimentos de seleção de projetos
A Comissão aceita parcialmente esta recomendação.
A Comissão reconhece a necessidade de assegurar que os recursos orçamentais da UE sejam
utilizados de acordo com os princípios de gestão financeira sólida.
No entanto, nos termos da gestão partilhada, a seleção de projetos enquadra-se no mandato e nas
responsabilidades das autoridades de gestão dos Estados-Membros. A Comissão participa, exercendo
funções consultivas, em comités de acompanhamento em que são aprovadas metodologias e critérios
utilizados na seleção de projetos.
No que se refere especificamente a investimentos em eficiência energética em edifícios, as
autoridades de gestão devem estabelecer critérios e procedimentos de seleção adaptados aos objetivos
de cada medida, tendo em conta que esses investimentos em edifícios não são suscetíveis de
normalização, por serem específicos de cada projeto e dependerem de diversos fatores (estado do
edifício, condições climáticas, custos da mão de obra, da energia e dos materiais, tipo de utilização,
etc.). Não obstante, a Comissão incentivará as autoridades de gestão a usarem critérios e
procedimentos de seleção para investimentos em eficiência energética em edifícios que incluam
alguns parâmetros essenciais para associar os seus investimentos em eficiência energética em
edifícios às poupanças de energia visadas ou alcançadas. Porém, a Comissão não pode impor às
autoridades de gestão a utilização de uma metodologia específica de seleção de projetos.
Além disso, a Comissão considera que os requisitos e procedimentos específicos mencionados na
primeira e segunda marcas de lista da presente recomendação nem sempre se adequam aos objetivos
políticos visados, quando se trata da utilização do financiamento da UE para apoiar investimentos em
eficiência energética em edifícios. Em alguns casos, os parâmetros propostos poderão constituir um
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desincentivo a renovações profundas. Tal poderia suceder, por exemplo, com a introdução de um
período de recuperação máximo aceitável.
A Comissão realça que, de acordo com a sua proposta de fundos da política de coesão 2021-2027, ao
selecionar operações, a autoridade de gestão assegura que todas as operações selecionadas apresentam
a melhor relação entre o montante de apoio, as atividades realizadas e a consecução de objetivos. Os
critérios e procedimentos de seleção devem também dar prioridade a operações que maximizem a
contribuição do financiamento da UE para a realização dos objetivos do programa5. Estas disposições
visam evitar a seleção de projetos cujo nível de contribuição para os objetivos do programa seja baixo.
A Comissão realça ainda que as disposições da Diretiva Desempenho Energético dos Edifícios têm de
ser respeitadas, incluindo o novo requisito de os Estados-Membros ligarem as suas medidas
financeiras destinadas a melhorias da eficiência energética na renovação de edifícios às poupanças de
energia visadas ou alcançadas.
93. Primeira marca de lista — o quadro regulamentar estabelece uma lista de indicadores de
realizações comuns por fundo, que têm de ser utilizados sempre que apropriado, ou seja, nos casos em
que sejam pertinentes para expressar a realização/resultado do investimento apoiado.
Os indicadores comuns foram concebidos para agregar informações dos Estados-Membros relativas às
ações frequentemente apoiadas; porém, devido à diversidade dos investimentos nos termos da política
de coesão, esses indicadores não podem expressar todas as realizações.
Ademais, são usados indicadores específicos de programa que podem refletir melhor os investimentos
específicos. Devido à sua natureza específica, não é possível agregá-los a nível da UE.
A Comissão remete igualmente para a sua resposta ao ponto 71.
Segunda marca de lista — o quadro regulamentar obriga os programas a estabelecerem indicadores de
realizações e resultados para cada eixo prioritário. Os indicadores de realizações medem aquilo que é
proporcionado pelos programas, ao passo que os indicadores de resultados medem a mudança para a
sociedade em geral. A relação custo-eficácia não é abrangida pelo conceito de indicadores de
realizações e de resultados.
Terceira marca de lista — a afetação da reserva de desempenho é regulada pelo artigo 22.º, n.º 3, do
Regulamento Disposições Comuns e tem por base exclusivamente a consecução de objetivos
intermédios a nível dos indicadores selecionados para o quadro de desempenho.
Recomendação 3 — Tornar o quadro de desempenho mais orientado para os resultados, para
melhor acompanhar os progressos no sentido do cumprimento dos objetivos da UE e melhorar a
responsabilização
A Comissão aceita parcialmente esta recomendação.
A Comissão pode fornecer as informações solicitadas no âmbito da alínea a) da recomendação assim
que todos os programas para o período 2021-2027 forem aprovados.
A Comissão considera que a relação custo-eficácia deve ser analisada com base nos dados de
acompanhamento relativos aos investimentos e aos resultados obtidos. A nível dos programas, os
resultados são medidos por indicadores comuns e por indicadores específicos do programa; assim, não
5

COM(2018) 375 final, 29.5.2018; ver, nomeadamente, o artigo 67.º.
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é possível agregar os resultados específicos de cada programa a nível da UE. Além disso, os
indicadores não refletem necessariamente todos os resultados. Por conseguinte, a Comissão considera
que só é possível realizar uma análise custo-eficácia a nível dos projetos individuais. A
comparabilidade dessas análises entre os Estados-Membros será limitada, devido ao âmbito
diversificado dos investimentos específicos em cada região ou Estado-Membro.
Consequentemente, a Comissão não estará em posição de utilizar tais indicadores para efeitos da
tomada de decisões no âmbito da revisão intercalar para 2021-2027 de cada programa. Qualquer
reprogramação será realizada por iniciativa do Estado-Membro, com base nos resultados da revisão e
terá em conta, entre outros aspetos: os novos desafios identificados nas recomendações específicas
por país pertinentes; os progressos registados na execução do plano nacional em matéria de energia e
de clima, se relevante; a situação socioeconómica; os principais resultados da avaliação pertinente e
os progressos registados na realização dos objetivos intermédios.
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Equipa de auditoria
Os relatórios especiais do TCE apresentam os resultados das suas auditorias relativas
às políticas e programas da UE ou a temas relacionados com a gestão de domínios
orçamentais específicos. O TCE seleciona e concebe estas tarefas de auditoria de
forma a obter o máximo impacto, tendo em consideração os riscos relativos ao
desempenho ou à conformidade, o nível de receita ou de despesa envolvido, a
evolução futura e o interesse político e público.
A presente auditoria de resultados foi realizada pela Câmara de Auditoria I – Utilização
sustentável dos recursos naturais, presidida pelo Membro do TCE Nikolaos Milionis.
A auditoria foi realizada sob a responsabilidade do Membro do TCE João Figueiredo,
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de tarefa; Aris Konstantinidis, Radostina Simeonova e Jolanta Žemailaitė, auditores.
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O Tribunal avaliou se os investimentos cofinanciados pela UE em
matéria de eficiência energética dos edifícios ajudaram a União a
alcançar o seu objetivo de poupança de energia para 2020 de
forma eficaz em termos de custos. Concluiu que os programas
operacionais e a seleção de projetos não se guiaram por uma
lógica de relação custo-eficácia. Embora os Estados-Membros
tenham exigido a renovação de edifícios para poupar um mínimo
de energia e melhorar a sua classificação energética, o respetivo
custo foi, por vezes, elevado. Devido à falta de avaliação
comparativa dos méritos dos projetos e dos limiares
mínimos/máximos da relação custo-eficácia, não foi dada
prioridade a projetos que proporcionassem maiores poupanças
de energia ou outros benefícios a custos menores. O Tribunal
recomenda a melhoria do planeamento, da seleção e do
acompanhamento dos investimentos para tornar mais proveitosa
a relação custo-eficácia das despesas.
Relatório Especial do TCE apresentado nos termos do artigo 287º,
nº 4, segundo parágrafo, do TFUE.

