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ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E AMBIENTE

Na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas realizada em Paris em
dezembro de 2015, as Partes do mundo inteiro acordaram em manter o aquecimento global
bem abaixo dos 2º C em relação aos níveis pré-industriais. A UE compromete-se a reduzir,
até 2030, as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 40 % face aos níveis de
1990, ao mesmo tempo que pretende uma melhoria de 27 % na eficiência energética e um
aumento da quota de fontes de energias renováveis para 27 % do consumo final. O Regime
de Comércio de Licenças de Emissão da UE é um mecanismo fundamental para combater
as alterações climáticas.

BASE JURÍDICA E OBJETIVOS

O artigo 191.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) estabelece o
combate às alterações climáticas como objetivo explícito da política ambiental da UE.

CONTEXTO GERAL

A. Aquecimento global
Sem políticas adicionais de redução de emissões, prevê-se que a temperatura média global
aumente entre 1,1º C e 6,4º C ao longo deste século. Segundo o 5.º Relatório de Avaliação do
Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (PIAC), é extremamente provável
que o aquecimento global se deva à influência humana. Atividades humanas, como utilização
de combustíveis fósseis, a desflorestação e a agricultura dão origem a emissões de dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e fluorcarbonetos. Os gases com efeito de
estufa (GEE) capturam o calor que é irradiado da superfície terrestre e impedem-no de se libertar
para o espaço, causando um aquecimento global.
B. Impactos das alterações climáticas
O aquecimento global tem provocado e irá continuar a provocar fenómenos climáticos extremos
(como inundações, secas, chuvas fortes e vagas de calor), incêndios florestais, escassez de água,
o desaparecimento de glaciares e a subida do nível do mar, alterações nos padrões de distribuição
ou mesmo extinção de espécies da fauna e da flora, doenças e pragas das plantas, escassez de
alimentos e de água doce, intensificação do «smog» fotoquímico causador de problemas de
saúde e a migração de pessoas que tentam escapar a essas ameaças. Há dados científicos que
demonstram que os riscos de alterações irreversíveis e catastróficas aumentariam grandemente
se o aquecimento global fosse superior a 2° C em relação aos níveis pré-industriais.
C. Custos da ação versus custos da inação
De acordo com a análise Stern, publicada pelo Governo do Reino Unido em 2006, a gestão
do aquecimento global custaria cerca de 1 % do PIB mundial por ano, ao passo que a inação
poderá custar pelo menos 5 % ou, na pior das hipóteses, ascender a 20 % do PIB mundial. Por
conseguinte, só seria necessário investir uma pequena percentagem do PIB mundial total numa
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economia de baixas emissões de carbono e o combate às alterações climáticas, por sua vez,
geraria benefícios no domínio da saúde e uma maior segurança energética e reduziria outros
danos.
D. Adaptação às alterações climáticas
A adaptação às alterações climáticas compreende desde medidas menos rigorosas e
relativamente baratas (conservação dos recursos hídricos, modificação da rotação de culturas,
utilização de variedades que resistam à seca, planeamento público e ações de sensibilização) a
medidas de proteção e relocalização dispendiosas (aumentar a altura dos diques, deslocalizar
portos, indústrias e pessoas para longe de zonas costeiras baixas e planícies aluviais). A
estratégia da UE para a adaptação às alterações climáticas tem por objetivo tornar a Europa mais
resiliente face às alterações climáticas. Esta estratégia promove uma melhor coordenação e uma
melhor partilha de informação entre os Estados-Membros e fomenta a integração da adaptação
em todas as políticas pertinentes da UE.

REALIZAÇÕES

A. Política climática internacional
Em dezembro de 2015, após mais de duas décadas de negociações, os governos adotaram o
primeiro acordo universal para combater as alterações climáticas, durante a 21.ª Conferência
das Partes (COP 21) na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas
(CQNUAC), em Paris. O Acordo de Paris pretende limitar o aquecimento médio global a um
valor «bem abaixo» dos 2º C, tentando, simultaneamente, limitá-lo a um valor 1,5º C superior
aos níveis pré-industriais. A fim de alcançar este objetivo, as Partes pretendem atingir o pico
mundial de emissões de gases com efeito de estufa o mais rapidamente possível e um nível
nulo de emissões líquidas na segunda metade deste século. É necessário canalizar os fluxos
financeiros por forma a atingir estes objetivos. Pela primeira vez, todas as Partes têm de envidar
esforços ambiciosos para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, seguindo o princípio
das «responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e respetivas capacidades», ou seja, em
função das respetivas situações e possibilidades. De cinco em cinco anos, todos os países terão
de renovar e atualizar os seus planos de ação climática («contributos previstos determinados
a nível nacional») e de os divulgar de forma transparente, a fim de poderem ser avaliados os
progressos coletivos («balanço global»). Os mais vulneráveis, os países menos desenvolvidos
e os pequenos Estados insulares em desenvolvimento, em especial, beneficiarão de apoio, tanto
financeiro como mediante o reforço das capacidades. A adaptação — mencionada em pé de
igualdade com a atenuação — é reconhecida como um problema global, o mesmo sucedendo
com a importância de dar resposta às «perdas e danos» associados aos efeitos adversos das
alterações climáticas. O Acordo entrou em vigor em novembro de 2016, após a sua ratificação
por pelo menos 55 países, representando pelo menos 55 % do total das emissões mundiais de
gases com efeito de estufa.
B. Esforços da UE para combater as alterações climáticas
Através do seu quadro para o clima e a energia para 2030, a UE comprometeu-se a cumprir os
seguintes objetivos até 2030: reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em, pelo menos,
40 % face aos níveis de 1990, melhorar a eficiência energética em27 % (meta indicativa a rever
em 2020) e aumentar a quota de fontes de energias renováveis para 27 % do consumo final. O
quadro de 2030 dá seguimento aos objetivos «20-20-20» acordados em 2007 pelos líderes da
UE para 2020: uma redução em 20 % das emissões de gases com efeito de estufa, um aumento
de 20 % da quota das energias renováveis no consumo energético final e uma redução em 20 %
do total do consumo energético primário da UE (tendo sempre por termo de comparação os

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0216:FIN:PT:PDF
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52014DC0015
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valores de 1990), todos eles transformados em medidas legislativas vinculativas. O Roteiro de
transição para uma economia hipocarbónica competitiva em 2050 da UE formula uma meta de
80 % de redução dos gases com efeito de estufa a longo prazo.
O Regime de Comércio de Licenças de Emissão da UE (RCLE-UE), o primeiro e ainda o maior
mercado internacional de carbono, é ainda o principal instrumento político da UE no combate às
alterações climáticas. Tem por base o princípio de «limitação e comércio de emissões» , segundo
o qual é estabelecido um «limite máximo» para o valor total de emissões de gases com efeito
de estufa que podem ser emitidos por mais de 11 000 instalações (fábricas, centrais elétricas,
etc.) abrangidas pelo regime. Cada instalação adquire ou recebe «licenças de emissão» vendidas
em leilão pelos Estados-Membros. Esses créditos — que correspondem a uma tonelada de CO2

cada — podem ser comercializados com outras instalações se não tiverem sido utilizados. Ao
longo do tempo, o montante global de licenças é gradualmente reduzido. Introduzido em 2005,
o Regime de Comércio de Licenças de Emissão da União Europeia» foi, desde então, objeto de
reformas profundas. Na sequência de um congelamento temporário dos leilões de uma parte das
licenças de emissão de CO2 («backloading»), e da criação de uma «reserva de estabilidade do
mercado» para contrariar o excedente estrutural de licenças de emissão através do ajustamento
automático da oferta de licenças leiloadas, a Comissão propôs mais uma reforma em 2015.
Desde 2012, o RCLE também se aplica à aviação. Depois de uma oposição internacional
maciça, a UE suspendeu, por duas vezes, a medida, adiando a aplicação do regime aos voos
intercontinentais até ao final de abril de 2016, dando assim tempo à Organização da Aviação
Civil Internacional (OACI) para desenvolver e aplicar uma medida baseada no mercado global
(MBMG) para a aviação internacional.
As emissões dos setores não abrangidos pelo RCLE, nomeadamente os transportes rodoviários,
os resíduos, a agricultura e os edifícios, ficam sujeitas à Decisão relativa aos esforços
partilhados, que estabelece objetivos vinculativos para a redução, até 2020, das emissões
anuais de gases com efeito de estufa para cada Estado-Membro. Uma proposta de regulamento
de acompanhamento, que atualmente segue os trâmites do processo legislativo, estabeleceria
objetivos vinculativos para 2010-2030, a fim de alcançar uma redução, em 30 %, dos gases
com efeitos de estufa provenientes destes setores, em conformidade com o compromisso
assumido pelos dirigentes da UE, em outubro de 2014. A fim de contribuir para a execução dos
compromissos assumidos pela UE ao abrigo do Tratado de Paris, propõe-se ainda que os esforços
envidados para reduzir as emissões da UE se estendam à utilização dos solos, à reafetação dos
solos e à silvicultura (USRSS).
A  Diretiva Energias Renováveis procura garantir que, até 2020, as energias renováveis, como a
biomassa, a energia eólica, hídrica e solar, perfaçam um total de, pelo menos, 20 % do consumo
total de energia da UE, em termos de produção de eletricidade, transportes, aquecimento e
arrefecimento. Foi neste espírito que cada Estado-Membro adotou o seu próprio plano de ação
nacional para as energias renováveis, incluindo metas setoriais. No âmbito do objetivo global,
os Estados-Membros comprometem-se a disponibilizar pelo menos 10 % dos seus combustíveis
para transportes a partir de fontes de energia renováveis. Com vista à consecução da meta já
acordada a nível da UE de 27 % de consumo de energias renováveis para 2030, a Comissão
propôs proceder a uma revisão da diretiva.
A tecnologia de captura e armazenamento do dióxido de carbono (CAC) separa o CO2 das
emissões atmosféricas (resultantes dos processos industriais), comprime-o e transporta-o para
um local onde pode ser armazenado. Segundo o Painel Intergovernamental sobre as Alterações
Climáticas (PIAC) das Nações Unidas, a CAC poderá remover 80-90 % das emissões de CO2 das
centrais elétricas alimentadas a combustíveis fósseis. A UE criou um quadro regulamentar para
comercializar e subsidiar esta nova tecnologia. No entanto, a aplicação na Europa dos projetos

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52011DC0112
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/;jsessionid=7N7hTCzWn22hpQWG1PPFpJFQN649XnGyr12GQqmZw4DRxCcXHdQy!-1827829814?uri=CELEX:32009L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32013D1359
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32015D1814&qid=1451157238615
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32015D1814&qid=1451157238615
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?qid=1460721899009&uri=CELEX:52015PC0337R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32009D0406
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:32009D0406
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0482
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0479
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/;jsessionid=H2G2T5QG1nrd82TtQTL9wp9ylxHJS7w6j25kfLynnp3MpnKCk3Ky!-1101783730?uri=CELLAR:574c0c59-59e2-4828-8160-95aff8f6f7ac
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0767R(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32009L0031
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de demonstração previstos revelou-se mais difícil do que fora inicialmente pensado, sendo os
elevados custos envolvidos um dos maiores obstáculos.
Os automóveis novos de passageiros registados na UE têm de cumprir as normas relativas às
emissões de CO2. O objetivo a atingir pela frota automóvel média é de 130 g de CO2/km e
será reduzido para 95 g/km a partir de 2021. Por forma a criar incentivos ao investimento das
indústrias em novas tecnologias, também é possível recorrer aos chamados «supercréditos»,
mediante os quais os automóveis mais limpos da gama de um fabricante contam por mais de
um veículo no cálculo da média das emissões específicas de CO2. Foi igualmente estabelecido
um regulamento semelhante para os veículos comerciais ligeiros, encontrando-se ainda em fase
de preparação um outro regulamento, relativo aos autocarros e camiões. No intuito de apoiar
a política de redução de emissões de CO2, são disponibilizadas aos consumidores informações
sobre a economia de combustível de automóveis novos de passageiros, oferecidos para venda
ou locação na UE, para que os consumidores possam tomar uma decisão com conhecimento de
causa aquando da aquisição de um novo veículo. Além disso, a qualidade dos combustíveis é
um elemento importante para a redução das emissões de gases com efeito de estufa. A legislação
da UE tem por objetivo reduzir a intensidade das emissões de gases com efeito de estufa
dos combustíveis em 6 % até 2020. Para tal está prevista, entre outras medidas, a utilização
de biocombustíveis, que deve, no entanto, satisfazer determinados critérios em matéria de
sustentabilidade.
As emissões de CO2 dos transportes marítimos internacionais são elevadas, prevendo-se que
aumentem consideravelmente. Embora insistindo na necessidade de uma abordagem global, a
UE criou, a nível da União, um sistema para a monitorização, comunicação de e verificação
(MCV) das emissões de CO2 provenientes dos navios, como primeiro passo no sentido de
reduzir as emissões. A partir de 2018, os grandes navios terão de controlar e comunicar
anualmente os dados que registaram relativamente às emissões de CO2 libertadas nos seus
trajetos efetuados em direção ou a partir de um porto da UE, juntamente com outras informações
pertinentes.
Na sequência da proibição dos clorofluorcarbonetos (CFC), na década de 1980, decretada para
pôr termo à deterioração da camada de ozono, são atualmente utilizados gases fluorados como
substitutos numa série de aplicações industriais, tais como os sistemas de ar-condicionado e de
refrigeração, dado que não prejudicam a camada de ozono. Todavia, estes gases poderão ter
um potencial de aquecimento global até 23 000 vezes superior ao do CO2. Por conseguinte, a
UE tomou medidas no sentido de controlar a utilização de gases fluorados e de proibir a sua
aplicação em novos aparelhos de ar condicionado e frigoríficos até 2022-2025, estabelecendo
assim um ritmo para a sua progressiva eliminação em todo o mundo.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

Em resposta à proposta da Comissão sobre um quadro estratégico para 2030 sobre clima
e energia, o Parlamento enviou um sinal claro, apelando ao estabelecimento de três metas
vinculativas (mais ambiciosas do que aquelas que acabaram por ser acordadas): uma redução
em, pelo menos, 40 % das emissões domésticas de gases com efeito de estufa em relação aos
níveis de 1990, uma quota de 30 % de fontes de energia renováveis no consumo final de energia
e um aumento em 40 % da eficiência energética.
Em 2015, antes da Conferência de Paris sobre Alterações Climáticas , o Parlamento reiterou
a necessidade premente «de regular e limitar de forma eficaz as emissões provenientes dos
transportes aéreos e marítimos internacionais», solicitando que todas as Partes trabalhassem
no âmbito da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) e da Organização Marítima

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:02009R0443-20140408
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:02009R0443-20140408
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.084.01.0038.01.ENG
http://publications.europa.eu/resource/cellar/779ca967-8a7c-4362-a4b2-a3a23f8ce409.0006.03/DOC_1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/?uri=CELEX:32015L1513
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0055.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.123.01.0055.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.ENG
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Internacional (OMI) no sentido de desenvolver um quadro estratégico global para estabelecer
metas adequadas antes do final de 2016. O Parlamento preconiza a atribuição de um preço
às emissões de carbono que assente numa base alargada e advoga a afetação das receitas do
comércio de emissões a investimentos relacionados com o clima. Solicitou a adoção de medidas
concretas, incluindo um calendário para a supressão progressiva de todas as subvenções aos
combustíveis fósseis até 2020.
No âmbito da revisão da Diretiva Energias Renováveis, o Parlamento esforçou-se por assegurar
que a nova lei incluísse critérios destinados a garantir que a produção de biocombustíveis seja
sustentável a nível ambiental e social e não leve à desflorestação e ao aumento dos preços
dos bens alimentares (a chamada alteração indireta do uso do solo (ILUC)). O Parlamento
apelou à imposição de um limite de 6 % do consumo final de combustíveis à utilização de
biocombustíveis de primeira geração de fontes tradicionais derivadas de alimentos até 2020
(contrariamente ao limite de 10 % atualmente em vigor), bem como a uma rápida transição para
os biocombustíveis avançados, procedentes de algas marinhas ou de certos tipos de resíduos.
Durante as negociações com o Conselho, o Parlamento defendeu uma eliminação progressiva e
total da utilização de gases fluorados numa série de novos setores que dispõem de alternativas
seguras e eficientes do ponto de vista energético e dos custos. A partir de 2022, está prevista,
entre outras medidas, a proibição da utilização de gases fluorados em equipamentos novos de
refrigeração comercial.
No âmbito de uma atualização sobre as emissões de CO2 produzidas por automóveis de
passageiros e comerciais ligeiros, o Parlamento insistiu na introdução, com a maior brevidade
possível, de um novo ciclo de ensaios à escala mundial, estabelecido pelas Nações Unidas, por
forma a permitir que a medição das emissões de CO2 reflita as condições reais de condução .

Tina Ohliger
11/2017
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