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LEGAL ALERT ENERGIA 

 

CANDIDATURAS ABERTAS PARA O PPEC 2017-2018 
 

 

Foi recentemente publicado no portal da internet da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), 

www.erse.pt, o aviso de abertura das candidaturas para aceder aos fundos disponibilizados através do Plano de 

Promoção da Eficiência Elétrica (PPEC) para o período 2017-2018. 

O PPEC é uma medida prevista no Regulamento Tarifário do Setor Elétrico, aprovado pela ERSE, no qual se prevê a 

atribuição de fundos para projetos de promoção da eficiência no consumo de energia. Estes projetos poderão ser 

tangíveis (que visam a redução do consumo de energia elétrica de forma permanente e mensurável) ou intangíveis 

(embora não tenham impactos diretos mensuráveis, são indutoras de comportamentos de consumo de eletricidade mais 

racionais).  

As candidaturas ao PPEC são apreciadas e decididas pela ERSE e pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e 

financiadas através da tarifa de uso global de sistema, sendo os custos imputados à tarifa subsequentemente 

repercutidos nos consumidores finais de energia elétrica. 

O orçamento do PPEC 2017-2018 totaliza 11,5 milhões euros por ano, o qual se decompõe num total de 9 milhões de 

euros por ano para projetos de teor “tangível” e 2 milhões de euros por ano para projetos de teor “intangível”. No que 

diz respeito aos tipos de projetos que serão valorizados favoravelmente pela ERSE na avaliação das candidaturas 

apresentam-se, por exemplo, a iluminação, sistemas de gestão de consumo, implementação de recomendações de 

certificação e auditorias energéticas e promoção de medidas comportamentais no consumo de energia elétrica, em 

escolas, instituições, residências ou escritórios. 

De notar, finalmente, que as candidaturas para o PPEC 2017-2018 deverão ser recebidas até ao dia 15 de abril, sendo a 

data prevista para o início da sua implementação o dia 1 de janeiro de 2017, após procedimento de avaliação de 

candidaturas e apreciação de eventuais reclamações (aos resultados das referidas avaliações) pela ERSE e DGEG. 
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