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12ª edição do World Energy Issues Monitor – Principais resultados  

O relatório World Energy Issues Monitor de 2021, recentemente publicado, fornece uma avaliação 

prospectiva da agenda global da energia com base nas opiniões de mais de 2.500 líderes do sector 

de 108 países. O gráfico abaixo apresenta o mapa-síntese global, que traduz as grandes tendências, 

mas que, obviamente, ‘esconde’ profundas diferenças regionais e nacionais. No portal electrónico do 

World Energy Council podem ser analisados o Relatório e informação discriminada por regiões e paí-

ses (mapas e narrativas) no Interactive Tool, bem como a Metodologia  do estudo. 

A percepção sobre áreas de 

risco ou de oportunidades e as 

prioridades de acção mudaram 

significativamente nos últimos 

12 meses. Embora a turbulên-

cia decorrente da COVID-19 

crie a maior incerteza em torno 

das tendências económicas 

(aumentando um terço em re-

lação ao ano anterior), há tam-

bém uma atenção crescente à 

agenda social, na sua ligação 

com a transição energética. 

A questão da acessibilidade 

aos serviços energéticos subiu 

também na lista de prioridades 

(impacto e incerteza percebi-

dos aumentaram 20%), verifi-

cando-se que a pobreza ener-

gética afecta as sociedades 

em todas as geografias. Simul-

taneamente, o relatório eviden-

cia o surgimento de uma nova 

geração de serviços digitais e 

de empreendedores na área 

da energia. 

Os resultados publicados também indicam que as tecnologias de redução de carbono são outra grande área de 

incerteza, na perspectiva de 40% dos entrevistados. Com a captura e armazenamento de carbono em grande es-

cala (CCUS) ainda para descolar, e perante um amplo compromisso de ‘zero emissões líquidas’ por países e em-

presas, há incerteza sobre como encontrar um equilíbrio entre a descarbonização da economia e a garantia de que 

as necessidades humanas serão atendidas durante a recuperação.  

«Esta edição do World Energy Issues Monitor mostra claramente uma crescente 

consciência, entre os líderes da indústria da energia, sobre o facto de que, para ter 

sucesso, devemos também ‘humanizar’ os sistemas de energia e abordar novas ques-

tões de justiça energética» 

Dr. Angela Wilkinson 

Secretary General & CEO 

World Energy Council 
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PORTUGAL - Critical Issues e Need for Action  

O mapa que traduz graficamente as respostas dos especialistas portugueses ao inquérito que serviu de base a es-

te estudo confere, também, manifesta relevância a temas económicos e tecnológicos: com efeito, os cinco tópicos 

com maior incerteza e impacto (‘Critical Issues’) foram: pelo lado económico, ‘Economic Trends’, ‘Trade & Invest-

ment Policies’ e ‘Investor Environment’; e, pelo lado tecnológico, ‘Energy Storage Innovation’ e ‘Cyber Security 

Risks’, muito em linha com as constatações acima mencionadas, verificadas a nível global. 

Os temas que, para Portugal, mais se destacaram 

com maior impacto e menor incerteza, ou seja, já 

presentes na actividade corrente das empresas (área 

‘Need for Action’) foram: ‘Decentralised Systems’, 

‘Internet of Things’, ‘Big Data & AI’, ‘Regional Integra-

tion’ e ‘Renewable Energies’ – assumindo este último 

tópico manifesta evidência, o que mostra como a 

descarbonização está fortemente assumida pelo sec-

tor energético nacional. 

Não poderemos deixar de notar o tema Eficiência 

Energética que, em relação ao ano anterior, recua no 

que respeita ao impacto e sobe no que respeita à 

incerteza – resultado algo curioso, uma vez que a 

eficiência é ‘obrigatoriamente’ mencionada como um 

instrumento essencial para a descarbonização. Este 

resultado merece alguma reflexão dado que, até há 

poucos anos, estes mapas colocavam muito próxi-

mas a Eficiência  e as Renováveis. 

PORTUGAL – alterações mais notáveis 

A figura mostra alguns dos temas que conheceram mais notórias ‘deslocações’ no mapa deste ano em relação ao 

seu posicionamento no mapa do ano passado.  

Com significativo aumento de impac-

to encontramos ‘Hydrogen’ (efeito do 

papel que as novas políticas agora atri-

buem ao hidrogénio), ‘Afordability’ (o 

que demonstra preocupação com o 

aumento da pobreza), ‘Land & Water 

Resources’ (busca de espaço para 

parques renováveis). Em sentido con-

trário (com redução de impacto), en-

contramos ‘Climate Change Manage-

ment’ (área ainda com poucas concre-

tizações), ‘Energy Efficiency’ (em que 

boa parte do trabalho a realizar está 

no sector do edificado, menos próximo do universo de respondentes ao inquérito) e ‘Innovative Transport’ (cujo 

impacto não será tão rápido como anteriormente percepcionado). Alguns destes resultados poderão explicar-se 

como uma correcção das anteriores percepções mais optimistas sobre os efeitos esperados. 
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PORTUGAL vs. EUROPA 

As cinco ‘incertezas críticas’ identificadas em cada um dos mapas relativos a Portugal e ao conjunto dos países da 

Europa (abaixo) apresentam em comum três tópicos – ‘Economic Trends’, ‘Cyber Security Risks’ e ‘Investor Envi-

ronment’, - que evidenciam a actual preocupação com a segurança dos sistemas contra o risco de ataques infor-

máticos e a generalizada preocupação com a envolvente económica.  

No mapa português há, entre as incertezas críticas, 

outros dois tópicos: ‘Trade and Investment Policies’, o 

que parece indiciar alguma insegurança dos investido-

res (sendo que no conjunto da Europa este mesmo 

tema tem muito menor incerteza e maior impacto); e 

‘Energy Storage Innovation’, o que indicia que a falta 

de tecnologias vencedoras para o armazenamento de 

energia, que acompanhem e dêem resposta ao forte 

aumento de produção renovável variável, está a cons-

tituir motivo de preocupação em Portugal (sendo me-

nos sentido no mapa para Europa que tem, global-

mente, menor desenvolvimento do parque renovável).  

Do lado das cinco ‘Action Priorities’ identificadas em 

cada mapa (actividades que já entram na actividade 

planeada) os mapas português e europeu só têm em 

comum ‘Renewable Energies’ e ‘BigData & AI’. Os ou-

tros 3 temas de acção prioritária identificados para 

Portugal são: ‘Decentralised Systems’, traduzindo o 

crescimento da geração distribuída, ‘Internet of 

Things’, que a prazo ganhará relevância na gestão dos 

sistemas energéticos e ‘Regional Integration’ traduzindo em especial os avanços nos mercados energéticos ibéri-

cos, nomeadamente o Mibgás. 

Hidrogénio 

O Relatório investigou também, de forma transversal, o 

tema Hidrogénio, reproduzindo em um só mapa o seu po-

sicionamento nos diversos países. 

É um resultado curioso, até porque mostra a elevada inde-

finição globalmente existente – por exemplo, países com 

maior potencial e com políticas já definidas mantêm o hi-

drogénio numa área de impacto e de incerteza elevados, 

enquanto outros, em estádio muito mais atrasado, o colo-

cam com mais baixa incerteza ou muito mais baixo impac-

to.  

Tudo isto mostra que o potencial do hidrogénio verde, a 

nível global, ainda não é muito claro, necessitando de mai-

ores desenvolvimentos tecnológicos a nível da produção e 

da utilização  
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