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COMO NASCEU O OBSERVATÓRIO DA ENERGIA

A Medida #201 PORTUGAL ENERGIA, integrada no Programa Simplex 2017, têm como 

grandes objetivos contribuir para uma maior literacia energética, uso eficiente dos 

recursos energéticos e redução do tempo de mudança de comercializador, através de um 

acesso fácil a informação isenta e independente, e é composta por três vertentes:

ENTENDE ENERGIA POUPA ENERGIA SABE MAIS DE ENERGIA

(em desenvolvimento) (já disponível) (já disponível)



COMO NASCEU O OBSERVATÓRIO DA ENERGIA

O Observatório da Energia nasce da necessidade de agregar e disponibilizar, de uma forma 

clara e de fácil acesso, toda a informação sobre energia em Portugal.

A 22 de fevereiro de 2018 foi publicamente lançado o Observatório da Energia, cuja face 

mais visível é o portal

WWW.OBSERVATORIODAENERGIA.PT



O OBSERVATÓRIO DA ENERGIA

VISÃO
Ser o ponto de acesso de referência à informação mais relevante sobre o setor da 
energia em Portugal;

Ser um fórum de pensamento e criação de conhecimento do setor da Energia com vista 
a decisões mais sustentadas.

PÚBLICO-ALVO

Dirigido a decisores políticos, investigadores e academia, agentes e entidades do 
setor da energia, administração pública, empresas públicas e privadas, órgãos de 
comunicação social e público em geral.



O OBSERVATÓRIO DA ENERGIA

OBJECTIVOS
Recolher e tratar informação estatística existente sobre o setor da energia;

Disponibilizar de forma regular e rigorosa informação agregada e indicadores 
energéticos, promovendo uma discussão alargada na sociedade;

Constituir uma base de dados com toda a legislação e planos de ação, traçando a 
configuração e trajetória das políticas de energia em Portugal;

Possibilitar e promover estudos de avaliação das políticas públicas do setor da 
energia.



COMO FUNCIONA

http://www.observatoriodaenergia.pt/


COMO FUNCIONA – POLÍTICAS PÚBLICAS

NOTA: A tarefa de recolha e disponibilização de legislação, atual e histórica, é contínua e feita numa base diária (conforme publicação de nova legislação).

Consulta de uma ampla base de dados com a legislação do setor energético, nacional e comunitária.

Legislação entre 1974 e 2018

Permite uma análise conjugada entre políticas e a evolução dos indicadores.

+1 500 entradas de legislação do 
setor energético



COMO FUNCIONA – ENERGIA EM NÚMEROS

Consulta de um vasto leque de dados estatísticos e indicadores sobre o setor da energia.

Recolha e atualização automática de dados da DGEG (fonte oficial de dados para a energia)

Dados e indicadores da UE-28

Informação desagregada ao nível do Distrito e Município (em curso novos indicadores desagregados)

+100 000 entradas de dados e 
indicadores do setor da Energia

NOTA: A tarefa de recolha e disponibilização de novos dados e indicadores é contínua e em linha com as datas previstas pelas principais fontes de dados. 



COMO FUNCIONA – ENERGIA EM NÚMEROS

Como evoluiu a fatura energética de 
Portugal nos últimos anos? 



COMO FUNCIONA – ENERGIA EM NÚMEROS

No último ano, qual o valor da fatura 
energética de Portugal e qual a fonte de 
energia com mais peso?



COMO FUNCIONA – ENERGIA EM NÚMEROS

Como se desagregam os preços da 
energia em Portugal? 



COMO FUNCIONA – ENERGIA EM NÚMEROS

Como se posiciona Portugal em relação 
aos restantes Estados-Membros da UE?
Preço da Eletricidade no setor Doméstico



COMO FUNCIONA – ENERGIA EM NÚMEROS

Como se posiciona Portugal em relação 
aos restantes Estados-Membros da UE?
% de Renováveis no consumo final de energia



COMO FUNCIONA – ENERGIA EM NÚMEROS

Qual o número de certificados emitidos 
ao longo dos anos?



COMO FUNCIONA – ENERGIA EM NÚMEROS

Quais as classes energéticas mais predominantes 
na certificação energética dos edifícios?



PRINCIPAIS INDICADORES

UTILIZADORES

+6 000

VISUALIZAÇÕES

+19 500

ENTRADAS DE 
LEGISLAÇÃO1

+1 500+100 000

ENTRADAS DE DADOS 
ESTATÍSTICOS

PUBLICAÇÕES 
REGULARES4

3 +1 100

SEGUIDORES NAS 
REDES SOCIAIS5

5

NÍVEIS DE DESAGREGAÇÃO 
TERRITORIAL2

ESTUDOS 
LANÇADOS3/PUBLICADOS

1/0

(1) Nacional (Lei, RCM, Decreto-Lei, Portaria, RAR, Despacho) e Comunitário (Diretiva, Regulamento, Decisão); (2) Portugal, NUTs I, Distrito, Município UE28; (3) “Estudo da Aplicação da Tarifa Social de Energia em Portugal”; (4) Newsletter 
[Mensal - 6], Cromos da Energia [Semanal - 24] e Infografia [Mensal – 1]]; (5) Linkedin



PRÓXIMOS PASSOS DO OBSERVATÓRIO DA ENERGIA

1ª FASE
(em curso)

2ª FASE
(2019)

3ª FASE
(2020)

Implementação do PORTAL com 1ª conjunto de funcionalidades e 
dados (fontes oficiais – DGEG e Eurostat)

Lançamento do 1º ESTUDO de Avaliação de Políticas Públicas

Plano de COMUNICAÇÃO, através da criação de conteúdos de 
divulgação/comunicação multimédia e o estudo de parcerias

AÇÕES:

RESULTADOS:
Portal do Observatório V1.0

Divulgação da “marca” Observatório da Energia



PRÓXIMOS PASSOS DO OBSERVATÓRIO DA ENERGIA

1ª FASE
(em curso)

2ª FASE
(2019)

3ª FASE
(2020)

NOVAS FUNCIONALIDADES e manutenção corretiva/evolutiva

Alargamento do espetro de DADOS e FONTES DE INFORMAÇÃO

Rede de PARCEIROS

Reforço do plano de comunicação através de +PARCERIAS e +CONTEÚDOS

+ESTUDOS de avaliação de politicas públicas

ALARGAMENTO do espetro de utilizadores com conteúdos em inglês

APLICAÇÃO MÓVEL

AÇÕES:

RESULTADOS:
Portal do Observatório V2.0

Afirmação e disseminação da “marca” Observatório da Energia



PRÓXIMOS PASSOS DO OBSERVATÓRIO DA ENERGIA

1ª FASE
(em curso)

2ª FASE
(2019)

3ª FASE
(2020)

INOVAÇÃO associada a novas funcionalidades em resposta às 
necessidades dos utilizadores 

Novos níveis de DESAGREGAÇÃO DE INFORMAÇÃO (Mundial, 
Regional, Local)

API para recolha automática de dados de novas fontes e 
disponibilização de dados em “bruto” 

AÇÕES:

RESULTADOS:
Portal do Observatório V3.0

Confirmação da “marca” Observatório da Energia como uma 
referência nacional e europeia



O FUTURO DO OBSERVATÓRIO DA ENERGIA

O OBSERVATÓRIO DA ENERGIA irá afirmar-se como a plataforma de referência do país de 

informação multidimensional e única sobre o setor da energia.

INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO SÃO AS SUAS PALAVRAS-CHAVE.

TRANSPARÊNCIA, RIGOR E MELHORES DECISÕES SÃO OS SEUS OBJETIVOS.

A ENERGIA QUE SE VÊ, QUE SE PERCEBE E SE AVALIA ESTÁ NO OBSERVATÓRIO DA ENERGIA.

SAIBA MAIS EM OBSERVATORIODAENERGIA.PT



Av. 5 de Outubro, 208 - 2º Piso
1050-065 Lisboa - Portugal

Nuno Baptista

nuno.baptista@adene.pt


