


Introdução

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 
104/2020, publicada em 24 de novembro, 
aprova o Programa de Eficiência de Recursos na 
Administração Pública para o 
período até 2030 (ECO.AP 2030), substituindo o 
anterior Programa de Eficiência 
Energética na Administração Pública. 
O ECO.AP 2030 apresenta medidas para a 
redução dos consumos de energia, água e 
materiais, e respetivas emissões de Gases de 
Efeito de Estufa (GEE), verificados nas 
instalações afetas a edifícios, equipamentos, 
frotas e infraestruturas, incluindo 
infraestruturas de mobilidade elétrica, e à 
capacidade de produção de energia e 
soluções de armazenamento de energia, sob 
gestão ou utilização pelas entidades.

Até 2030, o Estado tem de garantir o 
cumprimento de um conjunto de metas:
• Reduzir em 40% os consumos de energia 
primária;
• Contribuir para que 10% do consumo de energia 
seja assegurado por soluções de autoconsumo 
com origem em fontes de energia renovável;
• Reduzir em 20% o consumo de água;
• Reduzir materiais em 20%;
• Alcançar 5% de taxa de renovação energética e 
hídrica dos edifícios abrangidos pelo ECO.AP (ou 
seja, das Entidades da Administração Pública 
direta e indireta, incluindo serviços centrais e 
periféricos).



Objetivo e âmbito de 
intervenção do Programa ECO.AP 2030:
   
O ECO.AP 2030 tem como objetivo promover a descarbonização e a 
transição energética das atividades desenvolvidas pelo Estado, 
incidindo sobre os consumos de energia, água e materiais, e sobre as 
emissões de Gases de Efeito de Estufa, verificados nas instalações, 
afetas a edifícios, equipamentos, frotas e infraestruturas, incluindo 
infraestruturas de mobilidade elétrica, e à capacidade de produção de 
energia e soluções de armazenamento de energia, sob gestão ou 
utilização pelas entidades da Administração Pública aplicáveis.

Aplicabilidade:

O ECO.AP 2030 aplica-se a todas as entidades da Administração 
Pública, direta e indireta, incluindo serviços centrais e periféricos.

Obrigatoriedade de designar um Gestor de 
Energia e Recursos (GER) e elaborar Planos 
de Eficiência ECO.AP 2030:

Apenas as entidades que cumpram pelo menos um dos requisitos 
seguintes, têm de designar um GER e elaborar Planos de Eficiência 
ECO.AP 2030: 
a) Fatura anual de energia superior a 10.000 euros, ou fatura anual de 
água superior a 5.000 euros, ou fatura conjunta anual de água e 
energia superior a 10.000 euros, quer seja ou não suportada pela 
entidade; ou 
b) Número de funcionários superior a 30.
Ainda, qualquer entidade abrangida pelo ECO.AP 2030 pode ficar isenta 
da obrigatoriedade de designação de GER e da elaboração do Plano de 
Eficiência ECO.AP 2030, desde que esta isenção seja devidamente 
justificada e aprovada pelo interlocutor da respetiva área governativa. 
Não obstante, outras entidades, podem igualmente, a título voluntário, 
adotar e implementar as boas práticas do ECO.AP 2030 e usar o 
Barómetro ECO.AP, desde que sejam entidades de caráter público.



Nomeação do Gestor de Energia e Recursos:

A designação do GER cabe aos Órgãos de Gestão (OG), dirigente 
superior ou equiparado das entidades da Administração Pública.
O GER deve ser um recurso interno da entidade/organismo, com as 
habilitações e atribuições referidas nos pontos seguintes, com facilidade 
de acesso à informação e à implementação das atividades necessárias à 
execução dos objetivos.

Habilitações do Gestor de 
Energia e Recursos:

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 104/2020 não estabelece as 
habilitações concretas do GER, no entanto, indica que como perfil 
profissional possua o grau mínimo de técnico superior, 
preferencialmente com experiência ao nível da gestão e manutenção de 
edifícios ou ao nível das compras públicas, recomendando-se que a 
seleção deste técnico seja coerente com as funções a desempenhar ao 
abrigo do ECO.AP 2030. 

Atribuições do Gestor de Energia e Recursos:

Compete ao GER promover e apoiar a 
implementação do ECO.AP 2030 nas instalações sob gestão ou 
utilização pela respetiva entidade pública, designadamente: 
• Inventariar e caracterizar os consumos de energia, água e materiais, 
as fontes de energia e as fontes de emissões de GEE; 
• Assegurar a existência da certificação do desempenho energético de 
edifícios e respetiva atualização, se aplicável, e a promoção da 
aplicação de certificações nas restantes áreas abrangidas pelo 
programa; 
• Disseminar e incentivar a adoção de comportamentos eficientes e de 
melhor desempenho ambiental; 
• Dinamizar e verificar as medidas de melhoria identificadas; 
     



• Proceder ao respetivo registo e reportar os consumos de energia e a 
energia produzida, bem como os consumos relativos aos restantes 
objetivos deste Plano e emissões de GEE e as medidas implementadas 
no Barómetro ECO.AP; 
• Comunicar superiormente, com base na análise anual do cumprimento 
do Plano de Eficiência ECO.AP 2030, o respetivo ponto de situação e 
propor medidas corretivas, se necessário; 
• Reportar ao CER as situações internas ou externas à entidade que 
possam colocar em risco ou comprometam o cumprimento das 
obrigações da sua entidade no âmbito do ECO.AP 2030.

Atribuições do Gestor de Energia e Recursos:

Compete ao GER promover e apoiar a implementação do ECO.AP 2030 
nas instalações sob gestão ou utilização pela respetiva entidade pública, 
designadamente: 
• Inventariar e caracterizar os consumos de energia, água e materiais, 
as fontes de energia e as fontes de emissões de GEE; 
• Assegurar a existência da certificação do desempenho energético de 
edifícios e respetiva atualização, se aplicável, e a promoção da 
aplicação de certificações nas restantes áreas abrangidas pelo 
programa; 
• Disseminar e incentivar a adoção de comportamentos eficientes e de 
melhor desempenho ambiental; 
• Dinamizar e verificar as medidas de melhoria identificadas; 
• Proceder ao respetivo registo e reportar os consumos de energia e a 
energia produzida, bem como os consumos relativos aos restantes 
objetivos deste Plano e emissões de GEE e as medidas implementadas 
no Barómetro ECO.AP; 
• Comunicar superiormente, com base na análise anual do cumprimento 
do Plano de Eficiência ECO.AP 2030, o respetivo ponto de situação e 
propor medidas corretivas, se necessário; 
• Reportar ao CER as situações internas ou externas à entidade que 
possam colocar em risco ou comprometam o cumprimento das 
obrigações da sua entidade no âmbito do ECO.AP 2030.

    



Atribuições do Gestor de 
Energia e Recursos:

Compete ao GER promover e apoiar a 
implementação do ECO.AP 2030 nas instalações 
sob gestão ou utilização pela respetiva entidade 
pública, designadamente: 
• Inventariar e caracterizar os consumos de 
energia, água e materiais, as fontes de energia e 
as fontes de emissões de GEE; 
• Assegurar a existência da certificação do 
desempenho energético de edifícios e respetiva 
atualização, se aplicável, e a promoção da 
aplicação de certificações nas restantes áreas 
abrangidas pelo programa; 
• Disseminar e incentivar a adoção de 
comportamentos eficientes e de melhor 
desempenho ambiental; 
• Dinamizar e verificar as medidas de melhoria 
identificadas; 
• Proceder ao respetivo registo e reportar os 
consumos de energia e a energia produzida, bem 
como os consumos relativos aos restantes 
objetivos deste Plano e emissões de GEE e as 
medidas implementadas no Barómetro ECO.AP; 
• Comunicar superiormente, com base na análise 
anual do cumprimento do Plano de Eficiência 
ECO.AP 2030, o respetivo ponto de situação e 
propor medidas corretivas, se necessário; 
• Reportar ao CER as situações internas ou 
externas à entidade que possam colocar 
em risco ou comprometam o cumprimento das 
obrigações da sua entidade no âmbito do 
ECO.AP 2030.
 



Contabilização das metas do ECO.AP 2030:

De acordo com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 104/2020, 
deve resultar o cumprimento das seguintes metas agregadas até 2030: 
• Eficiência energética: contribuir para uma redução de 40 % dos con-
sumos de energia primária; 
• Autoconsumo: contribuir para que 10 % do consumo de energia seja 
abastecido através de soluções de autoconsumo com origem em fontes 
de energia renovável; 
• Eficiência hídrica: contribuir para uma redução hídrica de 20 % no 
consumo; 
• Eficiência material: contribuir para uma redução material de 20 %; 
• Reabilitação e beneficiação de edifícios: contribuir para alcançar 5 % 
de taxa de renovação energética e hídrica de edifícios abrangidos pelo 
ECO.AP.

Ou seja, consideram-se metas globais para o universo das entidades 
abrangidas pelo ECO.AP 2030, sendo que cada entidade contribuiu em 
conformidade com as suas potencialidades (potencial de melhoria de 
eficiência energética, hídrica e de materiais, bem como incorporação de 
renováveis) para as várias metas do ECO.AP 2030, com benefícios para 
a entidade, para os seus utilizadores e para a redução das emissões de 
GEE. As metas das entidades devem estar, igualmente, alinhadas com os 
Despachos das respetivas Áreas Governativas bem como as metas 
globais do ECO.AP 2030.

Quem deve elaborar os Planos de Eficiência 
ECO.AP 2030:

Compete aos Órgãos de Gestão garantir a concretização do Plano de 
Eficiência ECO.AP 2030, podendo delegar a competência da sua 
elaboração nos respetivos GER, assegurando que estes dispõem das 
condições necessárias para o efeito. 
De referir que os Planos devem ser sustentados em informação credível, 
desde faturas, estudos, diagnósticos, auditorias, realizados por técnicos 
com as devidas competências para o efeito. 
Ressalve-se também, que os Planos de Eficiência ECO.AP 2030 são 
efetuados por entidade, e que a responsabilidade da sua monitorização 
pertence ao GER, que deve reportar anualmente ao Coordenador de 
Energia e Recursos (CER) da respetiva Área Governativa.



Periodicidade de elaboração dos 
Planos de Eficiência ECO.AP 
2030:

As entidades abrangidas pelo ECO.AP 2030 
elaboram, de três em três anos, a partir de 2021 e 
até 31 de dezembro do respetivo ano, um Plano de 
Eficiência ECO.AP 2030, tendo em consideração os 
objetivos e metas relativos ao consumo de energia e 
outros recursos, bem como emissões de GEE, 
quando aplicável, estabelecidos por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pelas respetivas 
áreas governativas para o triénio seguinte, e que 
contribuam para alcançar os objetivos globais do 
ECO.AP 2030, do PNEC 2030 e do RNC2050. 
A estrutura dos Planos de Eficiência ECO.AP 2030 
obedece ao modelo disponibilizado no portal do 
Barómetro ECO.AP. É também neste portal que se 
efetua a monitorização da implementação de 
medidas de eficiência energética, hídrica e material 
por entidades abrangidas pelo ECO.AP 2030, no 
âmbito de fundos e programas de financiamento 
nacionais.



Periodicidade de monitorização dos Planos de 
Eficiência ECO.AP 2030:

O portal do Barómetro ECO.AP (barometroecoap.pt) é a ferramenta de 
apoio à execução e monitorização do ECO.AP 2030, de acordo com os 
seguintes prazos e ações:

Até ao final do primeiro semestre 
de 2021

Designação do GER

No prazo de 30 dias após a 
publicação

Designação de um interlocutor 
para o ECO. AP 2030

Até ao final do primeiro semestre 
de 2021

Até ao final do primeiro semestre 
de 2021

No prazo de 3 meses após a 
publicação

Assegurar o acesso à base de 
dados atualizada do Sistema de 
Informação dos Imóveis do Estado 
(SIIE) pela entidade gestora do 
Barómetro ECO.AP, nos termos e 
para os efeitos necessários à 
adequada e completa identificação 
dos edifícios, equipamentos e 
instalações abrangidos pelo 
ECO.AP 2030, bem como o 
número de informação fiscal das 
entidades da Administração 
Pública

Assegurar o acesso da entidade 
gestora do Barómetro ECO.AP à 
base de dados atualizada do 
Sistema de Informação da 
Organização do Estado (SIOE), 
nos termos e para os efeitos 
necessários à identificação das 
entidades abrangidas pelo Plano 
de Eficiência ECO. AP 2030

Plano calendarizado e 
orçamentado para concretização 
do atual âmbito de aplicação do 
ECO.AP



Até ao final do primeiro trimestre 
de 2021

Até ao final do primeiro semestre 
de 2021

Até ao final do terceiro trimestre 
de 2021

Anualmente, até ao dia 31 de 
julho, a partir de 2021

Proposta de medidas para a 
valorização e enquadramento da 
função de GER

Função de CER integrada na 
orgânica das Secretarias -Gerais, ou 
noutro serviço ou organismo 
equiparado que preste apoio a cada 
área governativa

Adaptar o Barómetro ECO.AP ao 
atual âmbito do Programa ECO.AP 
2030

Estabelecimento dos objetivos e ou 
metas relativos ao consumo de 
energia e outros recursos, quando 
aplicável, numa base anual, os 
quais devem orientar as entidades 
públicas tuteladas na elaboração 
dos respetivos orçamentos anuais e 
planos trienais de eficiência ECO.AP 
2030

Consequências da não elaboração dos Planos 
de Eficiência ECO.AP 2030: 

A elaboração dos Planos de Eficiência ECO.AP 2030 é uma obrigação 
dos organismos que preenchem os requisitos estabelecidos e 
identificados anteriormente. 
Constituindo os mesmos um instrumento de apoio ao planeamento, 
implementação e monitorização das medidas de eficiência dos 
organismos, com vista a contribuir para os objetivos e metas do ECO.AP 
2030, são objeto de fiscalização por parte da Direção Geral de Energia e 
Geologia (DGEG), assim como cumprimento das metas da sua execução. 
A não realização dos Planos de Eficiência ECO.AP 2030, dependendo 
dos regulamentos específicos que enquadram os mecanismos de 
financiamento e respetivos Avisos, poderá condicionar a elegibilidade 
de eventuais candidaturas aos mesmos. De referir ainda, que os Planos 
de Eficiência ECO.AP 2030 são uma ferramenta fundamental de apoio 
na preparação de candidaturas a submeter a mecanismos de 
financiamento.
          
Patrícia Paulo
Consultora Sénior
setembro 2022



Somos uma empresa prestadora de 
serviços de consultoria, auditorias e 
formação, certificada pela NP EN ISO 
9001 desde 2004 no seguinte âmbito: 
• Prestação de serviços de Consultoria, Formação e 
Auditoria no âmbito de normas de referência nacionais e 
internacionais a Entidades Públicas e Privadas 
(Qualidade, ISO 20000 Gestão de Serviços, Segurança 
da Informação, Ambiente, Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação IDI, Segurança no Trabalho, 
Segurança Alimentar, entre outros) 
• Consultoria em mapeamento de processos 

Somos desde abril 2009 uma 
Entidade Formadora certificada pela 
DGERT, o que permite aos nossos 
clientes usufruir de diversas 
vantagens, como isenção do IVA ao 
consumidor e os «certificados 
profissionais associados.

Para informação mais detalhada sobre estes serviços 
deverá entrar em contacto com:

sonia.vieira@qualiwork.pt
(917842136)  

pedro.santana@qualiwork.pt.
(917843174)
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