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Energy Technology Perspectives (ETP) é a publicação mais ambiciosa da Agência 
Internacional da Energia no domínio das tecnologias energéticas. Demonstra como 
as tecnologias – desde os veículos elétricos até às redes inteligentes – podem 
contribuir de forma decisiva para limitar as alterações climáticas e promover a 
segurança energética.

ETP 2012 apresenta cenários e estratégias detalhados até 2050. Trata-se de um guia 
indispensável para os decisores sobre as tendências no domínio da energia e as ações 
a empreender de modo a criar um futuro energético limpo, seguro e competitivo. 

ETP 2012 indica:

 ■  Os progressos atuais em matéria de implementação de energias limpas, e 
as medidas que podem ser tomadas para acelerar o processo;

 ■  Como a segurança energética e a energia com baixo teor de carbono 
estão interligadas;

 ■  De que forma os sistemas energéticos se vão tornar mais complexos no futuro, 
por que razão a integração dos sistemas é positiva e como pode ser realizada;

 ■  A maneira como a procura de sistemas de calor e de arrefecimento vai 
evoluir radicalmente e quais são as soluções para satisfazê-la;

 ■  Por que os sistemas de eletricidade flexíveis são cada vez mais 
importantes e como um sistema com redes inteligentes, armazenamento e 
geração flexível da energia pode funcionar; 

 ■  Por que o hidrogénio pode desempenhar um papel mais relevante no 
âmbito do sistema de energia do futuro;

 ■  Por que os combustíveis fósseis não vão desaparecer mas evoluir e quais 
são as implicações para o sistema de energia na sua globalidade;

 ■  O que é necessário para realizar o potencial de captura e armazenamento 
de carbono (CCS);

 ■  Se as tecnologias disponíveis podem permitir ao mundo atingir zero emissões 
relacionadas com a energia em 2075 – o que parece ser uma condição 
necessária para alcançar o objetivo dos 2°C. 

Solicite já o seu exemplar do ETP 2012 em www.iea.org/books
www.iea.org/etp
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dupla: promover a segurança energética entre os países membros, ao propor uma resposta colectiva às rupturas de 

abastecimento de petróleo, e aconselhar os países membros acerca de uma política energética consistente. 

A AIE desenvolve um extenso programa de cooperação energética entre 28 economias avançadas, através do qual 
cada uma se compromete a manter stocks de petróleo equivalentes a 90 dias das suas importações líquidas. 

A agência tem por objectivos: 

n   Assegurar o acesso dos países membros a fontes de aprovisionamento fiáveis e amplas de todas as formas de 
energia, em particular, através da manutenção de uma capacidade de resposta de emergência eficiente em caso de 
ruptura do abastecimento de petróleo. 

n   Promover políticas energéticas sustentáveis que estimulem o crescimento económico e a protecção do meio 
ambiente num contexto global – em particular em matéria de redução das emissões de gases com efeito de 

estufa, que contribuem para a alteração climática. 

n   Melhorar a transparência dos mercados internacionais através da colecta e análise de dados relativos à 
energia. 

n   Apoiar a colaboração mundial em matéria de tecnologias energéticas de modo a assegurar 
os abastecimentos de energia no futuro e a minorar o seu impacto ambiental, inclusive 

através de uma maior eficiência energética, do desenvolvimento e da disseminação de 
tecnologias hipocarbónicas.

n   Encontrar soluções para os desafios energéticos mediante o empenho e
o diálogo com os países não-membros, a indústria, as organizações 

internacionais e outras partes interessadas. Países membros da AIE:

    Alemanha
Austrália

Áustria
Bélgica

Canadá
Coreia (República da)

Dinamarca
Espanha

Estados Unidosda América
Finlândia

França
Grécia

Hungria
Irlanda

Itália
Japão

Luxemburgo
Noruega
Nova Zelândia
Países Baixos
Polónia
Portugal
Reino Unido
República Checa
República Eslovaca
Suécia
Suíça
Turquia

A Comissão Europeia 
também participa 

no trabalho da AIE. .

A presente publicação está sujeita 
a restrições específicas que limitam 

a sua utilização e distribuição. Os termos 
e condições podem ser consultados na página:  

http://www.iea.org/termsandconditionsuseandcopyright/

© OECD/IEA, 2012
International Energy Agency 

 9 rue de la Fédération 
 75739 Paris Cedex 15, France



© OECD/IEA, 2012.

Energy Technology Perspectives 2012 Sumário 1

Sumário

Um sistema de energia sustentável ainda é 
possível e pode trazer grandes vantagens
As tecnologias podem e devem desempenhar um papel fundamental de primeiro 
plano na transformação do sistema energético. A edição 2012 de Energy Technology 
Perspectives (ETP 2012) demonstra claramente que apesar das tendências atuais, uma 
transformação tecnológica do sistema energético ainda é possível. A utilização integrada 
de importantes tecnologias existentes permitiria reduzir a dependência em relação aos 
combustíveis fósseis importados ou aos recursos domésticos limitados, descarbonizar a 
eletricidade, aumentar a eficiência energética e reduzir as emissões nos setores da indústria, do 
transporte e da construção. Isso permitiria travar o aumento da procura de energia, reduzir as 
importações, reforçar as economias domésticas e ao longo do tempo, baixar consideravelmente 
as emissões de gases com efeito de estufa. O Cenário 2°C ETP 2012 (2DS) explora as opções 
em matéria de tecnologias necessárias para um futuro sustentável baseado numa maior 
eficiência energética e num sistema de energia mais equilibrado, incluindo fontes de energia 
renováveis e emissões reduzidas. Neste cenário, a curva das emissões é coerente com o cenário 
450 do World Energy Outlook da AIE até 2035. O 2DS identifica as opções de tecnologias e as 
orientações políticas capazes de garantir a 80% a possibilidade de limitar a 2°C o aumento 
global da temperatura a longo prazo, na condição de serem também reduzidas as emissões de 
CO2 não relacionadas com a energia, bem como de outros gases com efeito de estufa.

O investimento nas energias limpas faz sentido a nível económico, pois cada 
dólar suplementar aplicado pode gerar três dólares nas futuras economias de 
combustível em 2050. Os investimentos em energias limpas devem ser duplicados até 
2020 (Capítulo 4). Para alcançar o cenário 2DS, seriam necessários mais 36 biliões de dólares 
(35%) de investimentos entre hoje e 2050, em comparação com um cenário em que o 
controlo das emissões de carbono não seja uma prioridade. Este valor equivale a 130 dólares 
suplementares por pessoa e por ano. Contudo, investir não é a mesma coisa que gastar: em 
2025, as economias de combustível realizadas excederiam o valor dos investimentos; em 
2050, as economias de combustível seriam superiores a 100 biliões de dólares. Mesmo se 
estas futuras economias potenciais fossem diminuídas de 10%, seria economizado um valor 
total líquido de 5 biliões de dólares entre hoje e 2050. Caso se apliquem hipóteses cautelosas 
sobre a forma como a redução da procura de combustíveis fósseis poderá influir nos preços, 
as economias de combustível previstas podem subir para 150 biliões de dólares. 

A segurança energética e a mitigação das alterações climáticas estão interligadas. 
O cenário 2DS demonstra de que forma a eficiência energética e a implementação 
acelerada de tecnologias de baixo carbono podem contribuir para diminuir as despesas 
públicas, reduzir a dependência em relação às importações de energia e baixar as emissões 

Este texto foi escrito seguindo as regras do novo acordo ortográfico entre países de língua Portuguesa.  
Note que prevalecem as terminologias de Portugal.
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(Capítulo 1). As fontes de energia renováveis e a possibilidade de uma importante eficiência 
energética existem virtualmente em toda a parte, ao invés de outras fontes de energia, 
que estão concentradas num número limitado de países. Uma intensidade energética 
reduzida e uma diversificação geográfica e tecnológica das fontes de energia permitiram 
obter uma notável segurança energética, assim como vantagens  económicas. No cenário 
2DS, as economias de energia e a utilização de fontes de energia alternativas permitiriam 
aos países poupar um total de 450 exajoules (EJ) nas compras de combustíveis fósseis 
em 2020. Este valor equivale ao montante total de importações de combustíveis fósseis 
dos últimos seis anos nos países da OCDE. Em 2050, as economias acumuladas de 
combustíveis fósseis no 2DS atingem praticamente 9 000 EJ – ou seja, o equivalente de 
mais de 15 anos de procura mundial atual de energia primária.

Apesar do potencial tecnológico, os 
progressos no domínio das energias  
limpas são demasiado lentos
Nove em cada dez tecnologias capazes de poupar energia e diminuir as emissões 
de CO2 não atingem os objetivos de implementação requeridos para que ocorra 
a transição necessária para um futuro com baixo teor de carbono. Algumas das 
tecnologias com maior potencial são as que têm menos progredido. A análise 
ETP do avanço atual das energias limpas (Capítulo 2) aponta para uma situação desoladora. 
Somente um pequeno núcleo de tecnologias de energias renováveis mais maduras – incluindo 
as energias hidroelétrica, de biomassa, eólica terrestre e solar fotovoltaica (PV) – tem vindo 
a progredir suficientemente. Outras tecnologias chave para economizar energia e diminuir 
as emissões de CO2 estão a ficar para trás. Particularmente preocupante é o lento arranque 
das tecnologias de eficiência energética, assim como a situação estática da tecnologia de 
captação e armazenamento de carbono (CCS) ou ainda, em menor medida, das energias eólica 
marítima e solar de concentração. O aumento de projetos que incluam estas tecnologias 
será crucial na próxima década. No cenário 2DS, a captação e o armazenamento de carbono 
poderão representar até 20% das reduções acumuladas de CO2 em 2050. Tal exige uma 
implementação rápida da CCS e constitui um importante desafio, visto que as demonstrações 
de captação e armazenamento de carbono para a geração de eletricidade não existem em 
grande escala e são raras no setor industrial. Os compromissos em matéria de financiamentos 
públicos revelam-se inadequados e não estão a ser afetados aos projetos nos valores exigidos. 
No setor do transporte, os governos definiram um objetivo de 20 milhões de veículos elétricos 
em circulação em 2020. Estas metas são encorajadoras, no entanto, são mais do dobro da 
atual capacidade industrial planeada, o que pode ser desafiante de alcançar, em particular, 
dada natureza de curto prazo dos atuais planos de subsídios públicos.

A proporção de investimentos públicos na energia em matéria de investigação, 
desenvolvimento e demonstração (RD&D) diminuiu dois terços. O apoio dos 
governos à investigação, desenvolvimento e demonstração no domínio da tecnologia é 
fundamental e oferece oportunidades de estimular o crescimento económico e reduzir os 
custos das tecnologias de baixo carbono. Tecnologias promissoras no domínio das energias 
renováveis (como a energia eólica marítima e a energia solar concentrada) e tecnologias de 
capital intensivo (como a captação e o armazenamento de carbono, ou os ciclos combinados 
de gaseificação integrada [IGCC]), demonstram um importante potencial; contudo, têm 
ainda de vencer os desafios ligados à tecnologia e aos custos, em particular na fase de 
demonstração. As patentes de tecnologias de energias renováveis quadruplicaram entre 
1999 e 2008, lideradas pelas energias solar fotovoltaica e eólica (Capítulo 3). Embora 
estas duas tecnologias tenham registado um arranque favorável, o desenvolvimento de 
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patentes não se traduziu num número suficiente de aplicações comerciais de outras 
tecnologias (como a produção geotérmica mais desenvolvida, e a produção de energia 
marítima). Neste contexto, é preocupante verificar que a quota-parte pública de RD&D 
relacionada com a energia caiu abaixo de 4% em 2010, quando em 1980, a média mundial 
era de 12% e a média dos países membros da AIE superior a 20%. Esta tendência para o 
declínio dos apoios públicos à RD&D deve ser revertida. Além disso, as políticas de RD&D 
devem ser mais coerentes com as medidas de apoio ao desenvolvimento do mercado. As 
expectativas de novos mercados constituem um fator decisivo para promover o aumento 
dos investimentos privados em matéria de RD&D e inovação tecnológica.

Os combustíveis fósseis mantêm-se predominantes e a sua procura continua 
a crescer, obrigando à existência de infraestruturas com elevado teor de 
carbono. O World Energy Outlook 2011 advertia que se estava a fechar rapidamente 
a janela de oportunidade para se atingir o objetivo de redução de 2°C. O documento  
ETP 2012 reforça essa mensagem: os investimentos realizados hoje vão determinar o 
sistema de energia existente em 2050; por conseguinte, a insuficiente progressão das 
energias limpas torna-se alarmante. 

A política energética deve abranger  
o sistema de energia na sua totalidade
As tecnologias energéticas interagem e devem ser desenvolvidas e aplicadas 
conjuntamente. Um sistema com baixas emissões de carbono deverá incluir fontes 
de energia mais diversificadas, de modo a proporcionar um melhor equilíbrio entre o 
sistema atual, o que também significa que o novo sistema deverá ser mais integrado e 
complexo, apoiando-se mais fortemente na geração distribuída. Tal implicaria uma maior 
eficiência, a diminuição dos custos do sistema, bem como um maior leque de tecnologias 
e combustíveis. Contudo, o sucesso dependerá em grande parte do funcionamento global 
do sistema energético e não unicamente de tecnologias isoladas. Na próxima década, o 
maior desafio para os responsáveis políticos consistirá provavelmente em passar de uma 
perspetiva orientada pelo fornecimento, para uma perspetiva que reconheça a necessidade 
de integrar os sistemas. Os papeis serão redistribuídos nos mercados de energia. Os atuais 
consumidores de energia agirão como geradores de energia através da geração distribuída 
a partir da energia solar fotovoltaica ou da recuperação de calor a partir de resíduos. Os 
consumidores também contribuirão para a flexibilização do sistema elétrico, através da 
resposta à procura e do armazenamento da energia. O facto de promover e encorajar as 
tecnologias e os comportamentos que otimizem todo o sistema de energia e não somente 
as partes individuais do sistema, poderá trazer enormes vantagens económicas.

É necessário investir em infraestruturas mais poderosas e inteligentes. Um 
sistema de energia eficiente e com baixas emissões de carbono exigirá investimentos em 
infraestruturas, além dos equipamentos de geração da eletricidade. Desde já, existem pontos 
de estrangulamento na capacidade de transmissão da eletricidade, em importantes mercados 
(como a Alemanha e a China) que ameaçam a futura expansão das tecnologias de baixo 
carbono. Além disso, os sistemas devem funcionar de maneira mais inteligente. Um melhor 
funcionamento das tecnologias de aquecimento permitiria economizar até 25% da procura 
de eletricidade de pico, para o aquecimento, em 2050, reduzindo desta forma a necessidade 
de uma capacidade de geração de pico onerosa (Capítulo 5). Redes elétricas reforçadas e 
inteligentes permitiriam um funcionamento mais eficiente do sistema de eletricidade, através 
de um maior nível de satisfação da procura (Capítulo 6). Com efeito, a satisfação da procura 
pode fornecer tecnicamente toda a regulação e flexibilidade de carga necessária em 2050, 
em função das regiões. Os investimentos em redes inteligentes poderão também apresentar 
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uma ótima relação custo-eficácia: A análise ETP mostra que a sua aplicação poderá gerar 
até 4 biliões de dólares de economias em 2050, somente na Europa, o que se traduziria 
numa rendibilidade do investimento de 4:1. A maior parte destas economias provém de uma 
redução do investimento necessário para uma nova capacidade de geração. 

A eletricidade com baixo teor de carbono é fundamental para um sistema de 
energia sustentável. A eletricidade com baixo teor de carbono possui vantagens em todo 
o sistema, que ultrapassamo o setor da eletricidade, podendo igualmente promover drásticas 
reduções nas emissões de CO2 dos setores da indústria, do transporte e da construção. A 
análise ETP mostra como as emissões por quilowatt-hora podem ser reduzidas de 80% em 
2050, mediante a implementação de tecnologias de baixo carbono. As tecnologias de energias 
renováveis desempenham um papel fundamental neste domínio. No cenário 2DS, a sua 
contribuição para a média total de geração de eletricidade no mundo passa dos 19% atuais 
para 57% em 2050, ou seja aumenta seis vezes em termos absolutos. De facto, a geração de 
eletricidade com baixas emissões de carbono já é competitiva em muitos mercados e a sua 
contribuição para a geração de eletricidade será crescente nos próximos anos. A integração 
de uma percentagem muito maior de geração variável a partir de fontes diferentes, como as 
energias eólica e solar fotovoltaica, é possível. Em 2050, a geração variável representa 20% a 
60% da capacidade total de eletricidade no cenário 2DS, em função das regiões.

A eficiência energética deve realizar o seu potencial. É difícil sobrestimar a importância 
da eficiência energética, que em praticamente todos os casos se revela economicamente viável 
a longo prazo, contribuindo para a redução das emissões e promovendo a segurança energética. 
A eficiência energética deverá ajudar a reduzir a intensidade energética (medida como sendo a 
contribuição da energia por unidade de produto interno bruto - PIB) da economia global de dois 
terços em 2050; o nível de aperfeiçoamento anual da intensidade energética deverá duplicar, 
passando de 1,2% nos últimos 40 anos para 2,4 % nas próximas quatro décadas. No entanto, a 
falta de incentivos e diversas barreiras não económicas continuam a travar um desenvolvimento 
mais abrangente. A aplicação de normas e códigos de desempenho mais rigorosos será 
necessária, particularmente nos setores da construção e do transporte. Neste aspeto, a 
gestão da informação e da energia são comprovadamente formas eficazes de incentivar as 
medidas de eficiência energética na indústria. Os incentivos económicos serão essenciais 
para desbloquear o potencial da eficiência energética e alavancar os financiamentos privados; 
contudo, as barreiras não económicas também deverão ser levantadas.

A utilização da energia torna-se mais 
equilibrada; os combustíveis fósseis não 
desaparecem mas o seu papel muda
A redução da utilização de carvão e o melhoramento da eficiência da geração 
a partir do carvão são importantes primeiros passos. Para diminuir pela metade 
as emissões de CO2 até 2050, a procura de carvão no cenário 2DS deveria ser 45% inferior 
ao nível de 2009 (Capítulo 8) e diminuir ainda mais até 2075 (Capítulo 16). Neste contexto, 
o aumento atual da utilização de carvão para a geração de eletricidade é a tendência mais 
problemática na relação entre energia e alterações climáticas. No entanto, visto que muitas 
regiões dependem do carvão, a geração de energia a partir do carvão mantém-se a um 
nível elevado; será fundamental aumentar a eficiência das centrais existentes e novas nos 
próximos 10 a 15 anos. O potencial de melhoramento é significativo. O funcionamento 
com temperaturas de vapor mais elevadas pode contribuir para reduzir as emissões de CO2 
das centrais elétricas para cerca de 670 gramas por quilowatt-hora, o que equivale a um 
melhoramento de 30% comparado com as médias globais atuais.  
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O gás natural e o petróleo permanecerão como importantes fontes do sistema 
energético mundial ainda durante décadas. À medida que os objetivos de emissões 
se restringirem, a participação do gás natural aumentará; inicialmente, em particular, 
nas centrais de produção de eletricidade para atender a base da procura , deslocando 
simultaneamente o carvão (em numerosas regiões) e um certo crescimento do setor nuclear 
(em áreas mais restritas). Após 2030, à medida que as reduções de CO2 aumentam no 
cenário 2DS, a geração de gás assume progressivamente um maior papel de contribuição 
para flexibilidade necessária para completar as fontes variáveis de energias renováveis. 
Progressivamente o gás natural passa a suprir a procura de pico equilibrando a geração 
em relação as flutuações da procura (Capítulo 9). O gás natural continuará a ser um 
importante combustível em todos os setores em 2050, quando a procura permanece, 
em termos absolutos, 10% acima do nível de 2009. As emissões específicas de centrais 
a gás serão superiores à média global de intensidade de CO2 na geração de eletricidade 
em 2025, o que suscita interrogações quanto à viabilidade a longo prazo de certos 
investimentos em infraestruturas de gás para se conseguir alcançar os objetivos ligados 
às alterações climáticas. Se o desenvolvimento de infraestruturas a curto prazo não 
integrar suficientemente a flexibilidade técnica, a adaptação futura aos combustíveis e às 
tecnologias de baixa emissão de carbono será mais difícil de se atingir. O ETP 2012 não 
contém um capítulo dedicado ao petróleo, visto que a extração do petróleo não registrou a 
mesma revolução tecnológica que o gás natural. Embora a utilização mundial de petróleo 
diminua mais de 50% em 2050 no cenário 2DS, o petróleo continuará a ser um importante 
vetor de energia para o setor do transporte e uma matéria-prima na indústria. 

A captura e o armazenamento de carbono (CCS) permanece crucial a longo 
prazo. Esta é a única tecnologia que no horizonte atual poderia permitir aos setores 
industriais (como a transformação do ferro, do aço, do cimento e do gás natural) alcançarem 
os objetivos de redução drástica das emissões. O abandono do CCS como opção de mitigação 
incrementaria significativamente o custo necessário para atingir o cenário 2DS (Capítulo 10). 
Os investimentos adicionais necessários no domínio da eletricidade para atingir o cenário  
2DS aumentariam 40% caso não se considere a utilização de CCS, o que representaria um 
custo adicional de 2 biliões de dólares em 40 anos. Sem CCS, a pressão exercida sobre as 
outras opções de redução de emissões também aumentaria. Certas tecnologias de captura  
de CO2 já se encontram disponíveis no comércio e a maioria pode ser aplicada em vários 
setores, embora ainda estejam por resolver as questões de armazenamento. Enquanto a 
maior parte das tecnologias continuam a ser intensivas em capital e onerosas, podem  
revelar-se competitivas em relação a outras opções de baixas emissões de carbono. Os 
desafios consistem em integrar essas tecnologias em projetos de grande escala.

Os governos deverão desempenhar  
um papel decisivo ao encorajar a transição  
para tecnologias eficientes e com baixo teor 
de carbono
Uma ação política forte pode contribuir para a competitividade e a ampla 
utilização de tecnologias chave. O principal obstáculo para um futuro de baixo carbono 
reside na distribuição desequilibrada – em termos temporais, setoriais e entre países – dos 
custos e das vantagens ligados à transformação do sistema energético mundial. Os governos 
deverão tomar medidas rigorosas e colaborativas de modo a equilibrar, os custos e os benefícios 
ligados ao alcance de um futuro de baixo carbono entre todos. Cabe aos governos a promoção 
de metas nacionais de inclusão de tecnologias de energias limpas e o desenvolvimento 
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da ambição de uma colaboração internacional. Os governos deverão ainda aproveitar a 
oportunidade proporcionada pelo potencial da tecnologia e criar o quadro legal adequado para 
incentivar o seu desenvolvimento e a sua aplicação, levando em conta os interesses de todas 
as partes interessadas (indústria, setor financeiro, consumidores, etc.). A existência de amplas 
perspetivas garantirá a maximização dos benefícios combinados das tecnologias.

Contudo, os governos não poderão realizar a transição sozinhos e será 
necessário definir incentivos claros para os consumidores, as empresas e os 
investidores. Os governos deverão definir metas rigorosas e credíveis em matéria de 
energias limpas. As políticas que sustentam estas metas devem ser transparentes e fiáveis, 
a fim de abordar adequadamente e minimizar os riscos financeiros associados às novas 
tecnologias. Políticas e mercados fortes que encorajem a flexibilidade são vitais para 
se diminuir os riscos para os investidores nestas tecnologias. Garantir que o verdadeiro 
preço da energia – incluindo os custos e os benefícios – se reflita nos valores pagos pelos 
consumidores deverá constituir uma grande prioridade, de modo a alcançar um futuro de 
baixo carbono pelo preço mais baixo possível. A fixação de um custo significativo para o 
carbono transmitiria uma mensagem de preço vital aos consumidores e aos promotores 
de tecnologia. A diminuição progressiva dos subsídios aos combustíveis fósseis – que em 
2011 eram ainda praticamente sete vezes superiores aos apoios concedidos às energias 
renováveis – é fundamental para desenvolver condições de igualdade entre todos os 
combustíveis e tecnologias. Os incentivos económicos temporários podem ajudar a criar 
mercados, atrair investimentos e promover o desenvolvimento. Serão ainda mais eficientes se 
forem associados a outras medidas que visem transpor as barreiras não económicas, como o 
acesso às redes, as autorizações e as questões de aceitação social. Por fim, a promoção da 
aceitação social do desenvolvimento de novas infraestruturas deve ser uma prioridade. 

Exemplos reais demonstram que uma ação política decisiva constitui um vetor 
de progresso. O sucesso de algumas tecnologias de energias renováveis demonstra 
que as novas tecnologias emergentes podem penetrar e ser competitivas no mercado. A 
energia solar fotovoltaica registrou um crescimento global médio anual de 42% nos últimos 
dez anos; a energia eólica terrestre aumentou 27% por ano em média. Graças ao apoio de 
políticas estratégicas e sustentáveis nas fases iniciais de investigação, desenvolvimento, 
demonstração e aplicação no mercado, estas tecnologias atingiram uma fase em que o setor 
privado pode ter um maior papel, permitindo a diminuição progressiva dos subsídios. Nos 
Capítulos 2 e 11, o ETP 2012 salienta as possíveis reduções de custos, que são consideráveis. 
Por exemplo, em certos países, o custo de sistemas fotovoltaicos diminuíram 75% em apenas 
três anos. Cabe aos decisores políticos tirar lições destes exemplos tal como de todos os 
insucessos de outras tecnologias ao discutirem as futuras políticas energéticas.

Os governos devem agir prontamente para estimular o desenvolvimento de 
novas tecnologias inovadoras. O apoio estratégico e substancial à RD&D será 
um elemento crucial. No cenário 2DS, as tecnologias instaladas em 2050 poderão 
revelar-se insuficientes para permitir as reduções de CO2 alvejadas com vista a atingir 
zero emissões futuramente. O ETP 2012 fornece a primeira análise quantitativa da AIE 
sobre a forma como as emissões das atividades relacionadas com a energia poderiam ser 
eliminadas totalmente até 2075, de acordo com as estimativas científicas para limitarmos 
o aumento de temperaturas médias globais a 2°C. A análise salienta algumas considerações 
para os decisores políticos atuais. Tecnologias inovadoras serão necessárias para contribuir 
para a redução da procura de energia e aumentar as oportunidades a longo prazo para 
a eletricidade e o hidrogénio, em parte para ajudar a limitar a dependência excessiva de 
biomassa e atingir o alvo de emissões zero. Os esforços em matéria de RD&D destinados a 
desenvolver essas opções devem ser iniciados (ou intensificados) muito antes de 2050. 
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Recomendações para os ministros da energia

Cada capítulo do documento ETP 2012 
inclui recomendações de políticas em setores 
específicos ou em áreas onde existem maiores 
desafios. Quatro recomendações de alto nível 
necessárias para lançar as bases de um futuro 
de baixo carbono foram identificadas na 
totalidade dos setores:

 ■ Criar um clima de investimentos que 
reforce a confiança no potencial de 
longo prazo das tecnologias de energias 
limpas. A indústria é a chave para transição. 
A existência de objetivos comuns, apoiados em 
políticas rigorosas e fiáveis, é essencial para 
assentar a credibilidade necessária em relação 
aos investidores.

 ■ Colocar as tecnologias de energias 
limpas em condições de igualdade para 
competir. Os governos devem comprometer-
se e avançar com medidas nacionais com 
vista a refletir adequadamente o custo real da 
produção e do consumo de energia. Definir um 
preço para as emissões de carbono e diminuir 
progressivamente os subsídios aos combustíveis 
fósseis, garantindo simultaneamente um preço 
acessível para todos os cidadãos, constituem 
objetivos fundamentais.

 ■ Aumentar os esforços para desbloquear 
o potencial da eficiência energética. A AIE 
apresenta 25 recomendações para eficiência 
energética, de modo a ajudar os governos a 
alcançarem todo o potencial de melhoramento 
da eficiência energética em todos os setores 
de consumo de energia. Comprometendo-
se em aplicar estas recomendações, estes 
constituiriam uma boa base de ação e 
acelerariam a obtenção de resultados. 

 ■ Acelerar a inovação energética e a 
investigação pública, o desenvolvimento 
e a demonstração. Os governos devem 
desenvolver e implementar planos de 
investigação estratégicos no domínio da 
energia, apoiados em suportes financeiros 
sustentados e reforçados. Além disso, os 
governos deverão considerar esforços conjuntos 
em matéria de RD&D, de modo a coordenar 
a ação, evitar a duplicação e melhorar o 
desempenho, bem como reduzir os custos das 
tecnologias numa fase inicial da inovação, 
incluindo a partilha da experiência adquirida 
com os modelos inovadores de RD&D. 
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Международное энергетическое агентство 
В компетенцию МЭА с момента основания и до сегодняшнего дня входят два направления деятельности: 

поддержка энергетической безопасности стран-членов путем коллективного реагирования на перебои 
в поставках нефти, а также исследование и анализ путей обеспечения 28 стран – членов МЭА и других 
стран надежной, доступной и чистой энергией. МЭА осуществляет комплексную программу сотрудничества в 
области энергетики среди стран-членов, каждая из которых обязана иметь запасы нефти в объеме не менее 90 
дней своего чистого импорта. Цели Агентства включают следующее:
n   Обеспечение странам-членам организации доступа к надежным и достаточным запасам всех видов 

энергоносителей, в частности путем поддержания системы эффективного реагирования на чрезвычайные 
ситуации в поставках нефти и нефтепродуктов.

n   Поддержка рациональной энергетической политики, стимулирующей экономическое развитие и охрану 
окружающей среды в глобальных масштабах, в частности в отношении уменьшения выбросов парниковых 
газов, которые вносят свой вклад в изменение климата.
n   Повышение информационной открытости международных рынков энергоресурсов путем сбора и 

анализа данных.
n   Поддержка сотрудничества в мировых масштабах в сфере энергетических технологий с целью 

обеспечить поставки нефти в будущем и смягчить их влияние на окружающую среду, в том 
числе посредством повышения энергоэффективности, а также разработки и широкого 

использования низкоуглеродных технологий.
n   Решение глобальных энергетических проблем путем договоренностей и диалога 

со странами, не являющимися членами организации, промышленными 
предприятиями, международными организациями и другими 

заинтересованными сторонами.
страны–члены Мэа:

   Австралия
  Австрия 

 Бельгия
Великобритания

Венгрия
Германия

Греция
Дания

Ирландия
Испания

Италия
Канада

Люксембург
Нидерланды

Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Корея
Словацкая Республика
США
Турция
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швейцария
Швеция

Япония

Европейская Комиссия
также участвует в работе МЭА.

Пожалуйста, обратите внимание, что 
использование и распространение этой 
публикации имеет особые ограничения. 

Положения и условия изложены здесь: 
www.iea.org/about/copyright.asp
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Energy Technology Perspectives (ETP) é a publicação mais ambiciosa da Agência 
Internacional da Energia no domínio das tecnologias energéticas. Demonstra como 
as tecnologias – desde os veículos elétricos até às redes inteligentes – podem 
contribuir de forma decisiva para limitar as alterações climáticas e promover a 
segurança energética.

ETP 2012 apresenta cenários e estratégias detalhados até 2050. Trata-se de um guia 
indispensável para os decisores sobre as tendências no domínio da energia e as ações 
a empreender de modo a criar um futuro energético limpo, seguro e competitivo. 

ETP 2012 indica:

 ■  Os progressos atuais em matéria de implementação de energias limpas, e 
as medidas que podem ser tomadas para acelerar o processo;

 ■  Como a segurança energética e a energia com baixo teor de carbono 
estão interligadas;

 ■  De que forma os sistemas energéticos se vão tornar mais complexos no futuro, 
por que razão a integração dos sistemas é positiva e como pode ser realizada;

 ■  A maneira como a procura de sistemas de calor e de arrefecimento vai 
evoluir radicalmente e quais são as soluções para satisfazê-la;

 ■  Por que os sistemas de eletricidade flexíveis são cada vez mais 
importantes e como um sistema com redes inteligentes, armazenamento e 
geração flexível da energia pode funcionar; 

 ■  Por que o hidrogénio pode desempenhar um papel mais relevante no 
âmbito do sistema de energia do futuro;

 ■  Por que os combustíveis fósseis não vão desaparecer mas evoluir e quais 
são as implicações para o sistema de energia na sua globalidade;

 ■  O que é necessário para realizar o potencial de captura e armazenamento 
de carbono (CCS);

 ■  Se as tecnologias disponíveis podem permitir ao mundo atingir zero emissões 
relacionadas com a energia em 2075 – o que parece ser uma condição 
necessária para alcançar o objetivo dos 2°C. 

Solicite já o seu exemplar do ETP 2012 em www.iea.org/books
www.iea.org/etp

Portuguese version




