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Foi hoje publicada, em Diário da República, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2022, que 

vem proceder à definição de medidas preventivas que permitam fazer face à atual situação e a 

eventuais disrupções futuras, tendo sempre em vista a garantia da segurança do abastecimento de 

energia. 

 

Com efeito, o Conselho de Ministros veio aprovar o Plano de Poupança de Energia 2022-2023. 

 

Da análise da situação atual dos planos de poupança de energia dos países europeus, foi realizada uma 

auscultação a 24 agências da Rede Europeia de Energia (European Energy Network), verificando-se que 

no Top de medidas sugeridas por mais de dois países da Rede Europeia de Energia encontra-se a adoção 

do teletrabalho, medida mais sugerida na mobilidade e como prioritária pelos seguintes países: França, 

Áustria, Espanha e Lituânia.  

 

Comparativamente aos seus pares, em termos socioeconómicos e geográficos, Portugal encontra-se 

genericamente alinhado com as medidas propostas para redução do consumo energético, 

nomeadamente relativas ao teletrabalho. 

 

O Plano de Poupança de Energia 2022-2023 contém um conjunto de medidas que se complementam e 

contribuem para a redução do consumo energético.  

 

As medidas de redução do consumo energético incidem nas áreas da energia, eficiência hídrica e 

mobilidade, abrangendo os setores da Administração Pública, central e local, e o setor privado 

(indústria, comércio, serviços e residencial). 

 

O Plano de Poupança de Energia 2022-2023 contém medidas recomendadas e obrigatórias, sendo as 

últimas referentes à Administração Pública central. 

 

Sendo que, quer no setor da Administração Pública, central e local, quer no setor privado, uma das 

medidas indicadas é a promoção, na medida do possível, de práticas de gestão dos recursos humanos 



 

 

2 
 

que permitam a redução dos consumos energéticos (por exemplo, avaliando as poupanças energéticas 

do recurso ao teletrabalho). 

 

Temos assim de ter em consideração que a adoção do teletrabalho, permitindo redução dos consumos 

energéticos, é uma medida crucial no sentido da poupança de energia que se impõe a nível mundial. 

 

Lisboa, 27 de setembro de 2022. 
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e não 
deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt. 


