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Descarbonizar 
a economia:
Faltam apenas oito anos para atingir o “Objetivo 55”: alcançar a meta 
climática da União Europeia rumo à neutralidade climática. Como vamos 
fazê-lo? É um esforço de todos ou apenas dos maiores e mais fortes? Seja 
de quem for, é preciso fazer mais e mais rápido. 2030 está mesmo aí.

onde estamos e para onde vamos?
27%

China

75%
Percentagem do setor 
da energia nas emissões 
de gases com efeito 
de estufa (UE)

93%
Consideram as alterações 
climáticas um problema grave 
(e 78% consideram muito grave)

90%
Concordam que as emissões de 
gases com efeito de estufa 
devem ser reduzidas ao mínimo

81%
Acreditam que mais apoio 
financeiro público deve ser dado 
à transição para energias limpas, 
mesmo que isso signifique 
reduzir os subsídios aos 
combustíveis fósseis

70%
Concordam que a redução das 
importações de combustíveis 
fósseis de fora da UE pode 
aumentar a segurança energética 
e beneficiar economicamente a UE

96%
dos europeus tomaram pelo 
menos uma ação específica para 
combater as alterações climáticas:

34%
Percentagem 
da eletricidade 
proveniente
de fontes 
renováveis (UE)

percentagem nas 
emissões globais
de CO2

2050
Redução de 90% das emissões 
globais dos transportes, necessária 
para alcançar a neutralidade 
climática

2 de fevereiro 2022
A Comissão Europeia classificou a 
energia nuclear e o gás natural 
como fontes de energias verdes de 
forma temporária. Uma 
necessidade para garantir a 
transição energética e um futuro na 
UE sem emissões de CO₂.

2030: Objetivo 55
Em julho de 2021, é estabelecido o 
Objetivo 55: reduzir as emissões 
líquidas de gases com efeito de 
estufa em, pelo menos, 55% até 
2030. É uma obrigação prevista 
pela primeira Lei Europeia em 
matéria de clima

13%
Redução da intensidade dos 
gases com efeito de estufa dos 
combustíveis utilizados em 
todos os meios de transporte

2,2%
Quota de biocombustíveis 
avançados e biogás

50%
Quota de energias renováveis no 
consumo de hidrogénio na 
indústria, incluindo utilizações 
não energéticas

Estado da União Europeia, setembro de 2021; Eurostat: alteração das estatísticas da energia para apoiar o Pacto Ecológico Europeu, janeiro 2022; 
Relatório do estado do ambiente, intensidade energética e carbónica dos transportes da Agência Portuguesa do Ambiente, 2022.

Os cidadãos europeus 
O que pensam das políticas ambientais?

O que estão a fazer para combater
as alterações climáticas?

75%
redução e reciclagem
de resíduos

59%
redução do consumo
de artigos descartáveis
sempre que possível 

32%
compra e consumo
de mais alimentos
orgânicos 

31%
redução
do consumo
de carne

11%

EUA

8%

Europa

Os maiores 
emissores 
de CO2: 



Apesar de todos os 
esforços, em termos 
de percentagem de 
emissões globais de 
CO2, a China, os Es-
tados Unidos e a Eu-
ropa estão ainda en-
tre os mais poluen-

tes do mundo, o que sugere um equilíbrio 
difícil entre a economia e o ambiente. Ain-
da assim, na Europa, têm vindo a ser cons-
truídos mecanismos que procuram garan-
tir o cumprimento das metas até 2050. O 
novo período do CELE (Comércio Europeu 
de Licenças de Emissão) de 2021-30 é um 
deles. Este mecanismo de regulação das 
emissões de gases com efeito de estufa 
(GEE) visa atividades que, na União Euro-
peia, são responsáveis por cerca de 45% 
das emissões de GEE, como: a queima de 
combustíveis, a refinação de óleos mine-
rais, a metalurgia, a produção de clínquer 
(principal componente do cimento), cal e 
vidro, a cerâmica, a pasta de papel, os quí-
micos e a aviação. Para Pedro Martins Ba-
rata (CEO e partner) e Catarina Vazão 
(partner) da Get2C, uma consultora que 
atua na área das alterações climáticas, 
energia e mercados de carbono, “o novo 
período do CELE está a ser ajustado à am-
bição anterior da Europa em ser o primeiro 
continente a descarbonizar-se por comple-
to – em 2050”. Este tem integrado um 
novo pacote de reformas que pretende 
acompanhar este nível de ambição, “seja 
através de metas mais aprofundadas para 
2030, seja pelo seu alargamento a novos 
setores – transporte marítimo, terrestre e 
emissões do setor residencial”, referem. 
Ainda assim, a Europa está dependente de 
produtos que têm um importante impacto 
na economia, o que pode pôr em causa a 
concretização de alguns destes objetivos. 
“Como está patente na atual crise ucrania-
na, a dependência dos combustíveis fósseis 

é uma grande fraqueza geopolítica da 
União Europeia. Nesse sentido, as ações que 
se impõem fazer no que diz respeito à neu-
tralidade carbónica estão geralmente ali-
nhadas com a ideia de maior segurança e 
independência energética”, continuam os 
analistas. A única solução parece ser acabar 
com a produção de eletricidade a partir do 
gás natural e a substituição de consumos de 
gás por consumos de energias renováveis, 
assim como a partir de ganhos de eficiência 
energética. “O que atualmente se propõe, 
por exemplo, com a maciça entrada em fun-
cionamento de bombas de calor em toda a 
Europa, que já são economicamente viáveis 
e têm o potencial de assegurar uma muito 
menor dependência do gás. No caso do pe-
tróleo, há quem indique a possibilidade de 
atingirmos na Europa, já este ano ou no 
próximo, o pico da procura”, dizem. 
Em Portugal, o Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica (RNC2050) tem procurado ali-
nhar o país pelo diapasão da Europa e, ape-
sar do impacto tremendo da pandemia, até 
ao momento, “nada indica que tenham sur-
gido mudanças estruturais”, referem os res-
ponsáveis da Get2C que, aliás, lideraram o 
consórcio que desenvolveu esta iniciativa 
do Fundo Ambiental Português. No final do 
ano passado, o Governo apresentou apoios 
dirigidos a empresas do setor da indústria, 
no âmbito do sistema de incentivos para a 
descarbonização, mas os desafios ainda são 
muitos. “No processo de descarbonização 
português, a indústria é aquela em que há 
maiores incertezas e questões em aberto – 
como a perceção de qual o papel do hidro-
génio, das mudanças de processos indus-
triais, e das mudanças de matéria-prima”, 
advertem. De qualquer forma, confiam que 
as entidades se estão a preparar e reconhe-
cem neste “o desafio setorial mais premen-
te no âmbito da descarbonização, nomea-
damente nas indústrias que são mais inten-
sivas no consumo de energia”. 
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