DESAFIO
As PMEs são a espinha dorsal da economia europeia, desempenhando um papel fundamental nas
economias mundiais. O seu consumo de energia, embora relativamente baixo a nível individual, é elevado
quando considerado coletivamente.
Neste sentido, de acordo com uma análise da IEA (Agência Internacional de Energia), as PMEs
correspondem a, pelo menos, 13% do consumo de energia final global anual (74 EJ) - cerca de um terço
da procura de energia dos sectores da indústria e serviços.

25 MILHÕES DE PMEs NA UE REPRESENTAM
99% DE TODAS AS EMPRESAS

PMEs UTILIZAM PELO MENOS 74 EJ DE
ENERGIA A NÍVEL MUNDIAL

AS NOSSAS 9 AGÊNCIAS DE ENERGIA
COBREM 41% DAS PMEs EUROPEIAS

AS PMEs SÃO RESPONSÁVEIS POR
2/3 DOS EMPREGOS EUROPEUS

O potencial de economia de energia que poderá ser alcançado nas PMEs, através da utilização das
melhores tecnologias e práticas disponíveis, é de até 30% do seu consumo energético.
As medidas de eficiência energética resultam em economias de energia com impacto económico positivo
nas PMEs, bem como numa série de benefícios indiretos, nomeadamente a redução da produção de
resíduos, consumo de água, emissões de gases com efeito de estufa, e melhoria das condições de trabalho.

BARREIRAS
A falta de experiência, tempo e recursos, em conjunto com a escassez de políticas de eficiência
energética específicas e particularmente dirigidas a PMEs são, por norma, impedimento à realização de
auditorias energéticas adequadas, e à adoção de medidas de conservação de energia.
Além disso, mesmo quando existe enquadramento político, há dificuldade em chegar às PMEs devido
à sua elevada heterogeneidade, tanto em dimensão como em número de setores abrangidos (existem
cerca de 25 milhões de PMEs na Europa), ou existe falta de conhecimento sobre as oportunidades de
investimento que lhes são dirigidas.

O consórcio LEAP4SME inclui nove Agências Nacionais de Energia Europeias, e um parceiro de comunicação
que conduz a análise e envolvimento de stakeholders nos nove países.

ESTRATÉGIA
O projeto LEAP4SME visa apoiar os decisores políticos na construção de políticas eficazes, necessárias
para a melhoria da eficiência energética em PMEs.
Como? Através da avaliação e desenvolvimento dos enquadramentos adequados à realização de
auditorias energéticas.
Ao compreender as necessidades energéticas específicas das PMEs, e as barreiras que bloqueiam
o caminho para a eficiência energética, o LEAP4SME fornecerá ferramentas eficazes e relevantes às
entidades nacionais.
O resultado? Políticas de auditoria energética boas para o meio ambiente e excelentes para os negócios.
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POLÍTICAS DE AUDITORIA
ENERGÉTICA QUE CONDUZEM
À SUA EFICIÊNCIA

O LEAP4SME TEM POR OBJETIVO APOIAR OS ESTADOS-MEMBROS NA
DEFINIÇÃO OU MELHORIA DE POLÍTICAS EFICIENTES DIRECIONADAS
ÀS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PMEs), TENDO EM VISTA A
REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS ENERGÉTICAS E A IMPLEMENTAÇÃO
DAS MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CUSTO-EFICAZES
RECOMENDADAS.
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BENEFÍCIOS

• MAPEAMENTO DE PROGRAMAS NACIONAIS
• AVALIAÇÃO DO USO DE ENERGIA POR SETOR
• DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE AUDITORIA ENERGÉTICA
INOVADORAS EM CONJUNTO COM OS PRINCIPAIS STAKEHOLDERS
• INTERAÇÃO COM DECISORES POLÍTICOS E ASSOCIAÇÕES
EMPRESARIAIS
• PROPOSTAS DE RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICAS

Decisores
políticos

BARREIRAS

ESTES OBJETIVOS SERÃO ATINGIDOS ATRAVÉS DE:

ATORES

•

Identificar as principais barreiras à potencial implementação de medidas de eficiência energética,
através de recomendações em sede de auditoria energética.

•

Mobilizar e informar os stakeholders privados sobre as oportunidades existentes, facilitando a
comunicação com os decisores políticos.

•

Propor soluções aos decisores políticos com enquadramentos de eficiência energética que incluam
benefícios energéticos e não energéticos.

•

Investigar, analisar e envolver os stakeholders no debate sobre uma nova metodologia que abranja as
PMEs, nos termos do artigo 8.º da Diretiva de Eficiência Energética.

ENVOLVA-SE
Decisores políticos

Empresas

Cidadãos

Esteja atento às últimas
formações e materiais
informativos do LEAP4SME,
tais como resumos regulares
de políticas, fichas técnicas
e análises relevantes para
os estados-membros.
Os benefícios para as
auditorias energéticas,
de um enquadramento
político eficaz, encontramse encontram-se ao seu
alcance.

Fique atento às atividades
de envolvimento de
stakeholders para saber
como a sua empresa ou
associação empresarial
pode contribuir para o
debate sobre políticas
energéticas e PMEs.
Participe nos nossos
webinars para tornar a sua
empresa energeticamente
mais eficiente.

Siga o projeto LEAP4SME
nas redes sociais para e
tenha acesso a factos e
informações sobre energia
e como a Europa se está
a tornar energeticamente
mais eficiente. Fique atento
às atualizações relativas
ao seu País, e como este
elabora políticas que
ajudam as empresas e o
meio ambiente.

 LEAP4SME.eu

 @LEAP4SME
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