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PMEs são a chave para os esforços de 
descarbonização Europeus 

Novo projeto institucional H2020 irá lidar com lacunas 

legislativas, impulsionando o setor privado Europeu para a 

eficiência energética 

BRUXELAS, 13 janeiro 2021 – O projeto financiado pelo Horizonte 2020, LEAP4SME - 

políticas de auditoria energética para a promoção da eficiência energética – tem por objetivo 

melhorar o enquadramento legislativo existente, para que pequenas e médias empresas 

(PMEs) realizem auditorias energéticas, e implementem as medidas de poupança de energia 

recomendadas e com boa relação custo-benefício. 

A Agência Internacional de Energia (IEA) refere que as PMEs correspondem a, pelo menos, 

13% do consumo final de energia anual (a nível global), e que, nos próximos 20 anos, 

melhorias na eficiência energética deverão ser responsáveis por 40% da redução das 

emissões de gases com efeito estufa (GEE) do setor energético. Contudo, estima-se que o 

investimento em eficiência energética tenha decrescido 9% em 2020, tornando as políticas 

de eficiência energética ainda mais urgentes. 

Uma vez que a Europa é a casa de 25 milhões de PMEs - que representam 99% de todas as 

empresas - as políticas de eficiência energética dirigidas a PMEs são fundamentais para 

cumprir as metas estabelecidas no Pacto Ecológico Europeu. 

“Pretendemos apoiar os decisores políticos na melhoria da abordagem atual às 

políticas de auditoria energética em PMEs, de acordo com a especificidade de cada 

país e no âmbito dos principais objetivos do Pacto Ecológico Europeu”. – Enrico 

Biele, Coordenador do Projeto, ENEA, Itália. 

 

https://leap4sme.eu/
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2020
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O consórcio LEAP4SME, coordenado pela ENEA, é composto por nove agências nacionais 

de energia dos seguintes países: Áustria, Croácia, Grécia, Itália, Malta, Polónia, Portugal, 

Eslováquia e Reino Unido. Estas agências cobrem 41% das PMEs a nível europeu, 

fornecendo o impulso necessário para abordar as necessidades de melhoria de políticas. 

O LEAP4SME irá mobilizar e 

informar os stakeholders privados, 

de cada país parceiro, sobre as 

oportunidades criadas, através da 

realização de atividades de 

formação e workshops. Isso, por sua 

vez, irá facilitar a interação com 

legisladores, resultando em 

recomendações de políticas claras e 

eficazes. 

Através do mapeamento de 

programas nacionais de auditoria 

energética, e incorporação das 

avaliações de usos de energia por 

setor, o LEAP4SME irá desenvolver políticas inovadoras de auditoria energética, com a 

colaboração de stakeholders chave por toda a Europa, participando no esforço necessário 

para a promoção de um futuro com maior eficiência energética.  

 

*** FIM *** 
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PALAVRAS-CHAVE  
Pequenas e médias empresas (PMEs), eficiência energética, poupanças energéticas, 
auditorias energéticas, políticas, Europa. 

CONTACTOS MEDIA 
 

Comunicação LEAP4SME 

Danielle Kutka 

Gestor de Projeto | REVOLVE 
media@leap4sme.eu  

Coordenador LEAP4SME 

Enrico Biele 

Coordenador Executivo de Projeto | 
ENEA enrico.biele@enea.it  
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