
ense 
ENTIDAD E NACIO NAL PARA 
O SETOR ENERG~TICO E.P.E 

Reservas 
Petrolíferas 

* 1· 
~ Energia ~ Elétrico 

Mercado de 
Combustlveis 

PAO 2021 
Plano de 

Atividades e 
Orçamento 2021 

Energias 
Renováveis 

Gás Natural mn 
Biocombustíveis 

Portugal 
Energia 



~~ns~ 
ENTIDAD[ MAC•ONAL ft-.Ra 
O SETOR ENEltGf:TICO E ll'l 

Ficha técnica 

TÍTULO 

Plano de At ividades 
_ e Orçamento 2021 

VERSAO 2 (por aprovação do PAO/2020 no mês de setembro/ 20) 

EDIÇÃO 
Entidade Nacional para o 
Setor Energético, E.P.E. 

CONCEÇÃO E COORDENAÇÃO 
Unidade de Administração Geral 

Departamento Financeiro e dos Recursos Humanos 

SEDE 

Estrada do Paço do Lumiar 
Campus do Lumiar, Edifício D-1 ° Andar 

1649-038 Lisboa 

CENTRAL DE ARMAZENAGEM 
Rua Infante Dom Henrique, nº 67 

São João da Caparica 
2825-456 Costa da Caparica 

CONTATOS 
geral@ense-epe.pt 
Tetef. 21 3 114 140 

Nº verde 800 914 146 

PÁGINA OFICIAL 
www.ense-epe.pt 

DATA DA EDIÇÃO 
13 de novembro de 2020 

Página 2 de 77 



ÍNDICE 

@e se 
ENTI OAO[ NACI O NAl l'ltlltA 
O I U OA ENUGhlCO t 1111 

Mensagem do Presidente ..................................................................................................... 6 

1-APRESENTAÇÃO E ENQUADRAMENTO .................................................................................... 8 

1.1. Apresentação da ENSE, E.P.E . .................................................................................... 8 

1.2. Missão, visão e valores ............................................................................................ 8 

1. 3. Estrutura organizacional .......................................................................................... 9 

2- POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL. ............................................................................. 12 

2.1. Sustentabilidade Ambiental .................................................................................... 12 

2.2. Sustentabilidade social .......................................................................................... 13 

3- PLANO DE ATIVIDADES PARA 2021 .......... ................................................. . .......................... 16 

3.1. Unidade de Reservas Petrolíferas (URP) ...................................................................... 16 

3.1.1. Monitorização e armazenagem de reservas petrolíferas ................................................. 16 

3. 1.2. Gestão das instalações do Depósito PolNATO de Lisboa (DPNL) ........................................ 16 

3.1.3. Gestão do Balcão Único da Energia, estatísticas e divulgação externa ..•.•......••..........•.....•.. 17 

3.2. Unidade de Controlo e Prevenção (UCP) ........................................... .. ......................... 18 

3. 2.1. Ações de inspeção e fiscalização ........................................................................... 18 

3.2.2. Controlo da Qualidade de Combustíveis Rodoviários ..................................................... 19 

3.2.3. Controlo das Metas Nacionais de Incorporação de Biocombustíveis .................................... 20 

3.2.4. Investigação de denúncias e reclamações ...... . .......................................................... 20 

3.2.5. Análise e avaliação das causas dos acidentes ............................................................. 21 

3.2.6. Gestão do Sistema da Qualidade ............................................................................ 21 

3.3. Unidade de Administração Geral (UAG) .. ..................................................................... 21 

3.3.1. Contratação pública, apoio jurídico e contencioso e contraordenações .... . . .. ...................... 21 

3.3.2. Gestão de recursos humanos e financeiros ............................................................... . 22 

3.3.3. Gestão de sistemas informáticos e de telecomunicações ...................................... ......... 22 

3.4. Representação comunitária e internacional da ENSE, E PE, cooperação e relacionamento institucional 

...................................................................................................................... 23 

4- GESTÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA ............. .. .............. . ............ . ............................ ........... .. 26 

4.1. Notas prévias I Coordenadas de leitura ...................................................................... 26 

4.2. Orçamento para 2021 (Unidades) .... ... ... ...... . .. . .. .. ..................... .... .............. ....... .. . ..... 28 

4.3. Orçamento para 2021 (Global) ................................................................................. 38 

Página 3 de 77 



@ense 
fl,H JOA OC NACtONAl PAAA 
O SETOR EH UIG ~TICO EPl 

4. 3. 1. Demonstração de Resultados ................................................................................ 39 

4.3.2. Balanço ......................................................................................................... 43 

4.3.3. Demonstração de Fluxos de Caixa ..................................................................... .. ... 46 

4.4. Plano de Investimentos (2020-2023) ....... .................................................................... 48 

4.4.1. Plano de Investimentos nas Instalações da PolNATO (DPNL) ............................................ 51 

4.4.2. Investimentos e prioridades ................................................................................. 54 

4.5. PRC - Plano de Redução de Custos .................................. ...................... . ... . ........... . .... 63 

5- SÍNTESE CONCLUSIVA .. ........................ .. ........................................................................ 74 

Página 4 de 77 





Mensagem do Presidente 

@eílse 
t:NTIDAOt NACIONAL PARA 
O SETOR IEN ERGtTICO t. Pl 

O plano de atividades e orçamento da ENSE E.P.E. para 2021 é apresentado com um elevado grau de 

incerteza, constituindo, simultaneamente, um documento programático que transmite uma 

mensagem de esperança, para um ano que já assumimos como difícil, mas não inultrapassável. Do 

nosso ponto de vista, o que o ano de 2020 nos ensinou, é que nunca como antes a segurança 

energética do país mereceu tamanha importância, uma vez que os mecanismos que garantem e 

garantiram o fornecimento de carburantes mantiveram, desde o primeiro momento do surto 

pandémico, a prontidão imediata em caso de disrupção da cadeia de distribuição ou de refinação, e 

foi durante o período mais difícil da pandemia que esta entidade pública, na condição de responsável 

pelas reservas de estratégicas e de emergência nacional, garantiu que o combustível nunca faltou, nem 

nunca faltaria aos portugueses, na medida em que rede de emergência de postos de combustível 

funcionou, mais uma vez, em pleno. Centrados agora no ano de 2021, o plano de atividades e 

orçamento da ENSE é aqui apelidado de documento esperança, na medida em que esta entidade 

pública mantém os objetivos do plano estratégico, afirmando-se como a entidade fiscalizadora do 

setor energético, por excelência, respondendo, aliás, às competências atribuídas pelo acionista Estado, 

que recentemente atribuiu à ENSE o ónus de fiscalizar as reservas nacionais de Gás Natural (GN), sendo 

este o primeiro passo para trilhar o caminho seguido há já muito tempo pelos restantes Estados

membros da UE, em que a gestão e fiscalização das reservas de GN é feita de forma integrada, e em 

conjunto com as reservas de petróleo bruto e seus derivados. Por outro lado, é já em 2021 que esta 

entidade pública garante aos consumidores que a energia elétrica que chega aos lares dos portugueses 

é produzida através de fontes renováveis, na medida em que a fiscalização dos certificados energéticos 

passa a ser da responsabilidade exclusiva da ENSE. Citando apenas estes dois exemplos, que são 

apenas os mais recentes, pois que a lista de atividades e competências desta entidade pública é 

extensa, e intrinsecamente interligadas com a segurança energética, 2021 obriga ao reforço dos 

mecanismos de segurança implementados pelos nossos serviços, para que a energia, os combustíveis, 

não faltem ao país num ano de incertezas, o que obriga a um forte investimento na formação dos 

quadros da ENSE e apostar na renovação e atualização dos recursos humanos, um desígnio para 2021. 

À semelhança de anos anteriores, endereço um especial agradecimento aos trabalhadores e dirigentes 

da ENSE, pois é graças a eles, e ao esforço de cada um, que, tudo o que tentei transmitir com esta 

singela mensagem, foi, e será possível. 

• Filipe Meirinho 

Presidente do Conselho de Administração 
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