
Resumo 

A integração da dimensão energética no Planeamento Urbano é um imperativo de qualquer política 

de Desenvolvimento Sustentável. No entanto, apesar de algumas cidades terem já desenvolvido e 

implementado estratégias de Planeamento Energético Urbano, existem muitas outras que ainda não o 

fazem, em prejuízo de factores como a qualidade do ar, a saúde, a mobilidade e a competitividade 

económica, só para nomear alguns.  

Em particular em Portugal, as experiências de definição e implementação de estratégias integradas 

de Planeamento Energético Urbano, são praticamente nulas.  

Apesar da abrangência da temática pelas estreitas relações de dependência que goza com qualquer 

actividade humana, existe hoje em dia muita informação já disponível acerca da mesma, se bem que 

de forma muito dispersa.  

Este trabalho faz precisamente a recolha e estruturação de informação sobre as questões do 

Planeamento Energético Urbano. Para isso, apresentam-se os factores de planeamento 

fundamentais, exemplos de formulações, alguns casos de estudo paradigmáticos e conclusões, em 

que além de outros assuntos se faz uma perspectivação do futuro na área.  

Espera-se com isto, que este trabalho possa eventualmente ser utilizado como ferramenta de 

referência para eventuais responsáveis da área de planeamento urbano.  

Abstract 

The integration of the energy dimension in Urban Planning is an imperative of any sustainable 

development policy. Some cities have already developed and implemented their urban energy plan 

strategy, but many others haven't done it. Therefore, air quality, health, mobility and economic 

competitiveness are the most affected factors by the inexistence of urban energy planning.  

In Portugal there is almost no experience in respect to the development implementation of integrated 

strategies of urban energy planning.  

In spite of the wide range of the thematic, by the strait relationship it has with human activities, we 

have today a large database of information on urban planning however too scattered through different 

sources.  

This work collects and systematizes information on urban energy planning issues order to achieve 

that, fundamental planning factors are presented, in parallel with case studies, formulation examples, 

and conclusions. Expectations on future developments in urban energy planning are also presented.  

With this structure, this work aims to be used as a reference tool for those responsible for urban 

planning issues.  


