
 

 

ADENE e APETRO promovem eficiência energética  
nos postos de abastecimento nacionais. 

 
 
A ADENE - Agência para a Energia e a APETRO- Associação Portuguesa de Empresas 
Petrolíferas, por forma a divulgar as boas práticas de utilização de energia, e neste âmbito a 
adoção de uma condução eficiente, estão a oferecer o “Guia da Eficiência Energética” junto do 
consumidor, distribuindo-o através dos postos de abastecimento das Companhias associadas 
da APETRO.  
 
Esta iniciativa, que teve início a partir de dia 17 de Janeiro de 2013, decorre do Protocolo 
assinado anteriormente, por ambas as entidades, para promover uma melhor eficiência 
energética de uma forma integrada, contribuindo assim, para a sustentabilidade económica e 
ambiental do país. À medida que uma sociedade é mais desenvolvida, aumenta o consumo de 
energia, mas nem sempre de um modo eficiente. Com uma utilização responsável podemos ter 
disponível uma maior diversidade de serviços e conforto, sem aumentar o consumo. 
 
A acção, que foi denominada “Comunicar a Eficiência Energética”, permitirá distribuir cerca de 
100.000 exemplares do Guia da Eficiência Energética, que estarão disponíveis em expositores 
próprios para o efeito, em aproximadamente 100 postos de abastecimento das Companhias 
associadas da APETRO, espalhados pelo território nacional. 
 
 
Filipe Vasconcelos, Diretor-Geral da ADENE, congratulou-se com a assinatura desta parceria 
com a APETRO, que irá possibilitar a divulgação de como utilizar a energia de forma moderada 
e eficiente por forma a contribuir com um consumo mais racional e aumentar deste modo a 
eficiência global. 
 
 
António Comprido, Secretário-Geral da APETRO afirmou: “A Indústria Petrolífera considera que 
a Eficiência Energética é fundamental para o sucesso do desenvolvimento sustentável, 
nomeadamente pelo lado do consumidor, pelo que muito nos apraz participarmos nesta 
iniciativa conjunta”. 
 
 
 
 
 
Acerca da ADENE 
A ADENE – Agência para a Energia tem por missão promover e realizar atividades de interesse público 
no domínio da política energética e dos serviços públicos concessionados ou licenciados no sector da 
energia. A ADENE desenvolve a sua atividade junto dos diferentes sectores económicos e dos 
consumidores, visando a racionalização dos comportamentos energéticos, a aplicação de novos métodos 
de gestão de energia e a utilização de novas tecnologias. 
 
 
Acerca da APETRO 
A APETRO – Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, reúne as principais empresas petrolíferas 
que atuam no mercado Português: BP, Cepsa, Galp Energia, Repsol e OZ Energia. Tem como missão 
fomentar o estabelecimento e desenvolvimento de condições envolventes apropriadas, que facilitem uma 
operação responsável e lucrativa do sector petrolífero em Portugal. Adotando uma postura de 
independência relativamente a interesses políticos e institucionais, desenvolvendo a sua atividade por 
elevados padrões éticos de gestão e condução de negócios. Neste espírito tem feito um esforço por 
participar em programas de reconhecido valor para a Comunidade. 

 


