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Assunto: Directiva “Qualidade dos Combustíveis” – medidas de execução ao abrigo do 
artigo 7.º-A – areias asfálticas

Em Dezembro de 2008 a UE adoptou a Directiva revista "Qualidade dos Combustíveis", a 
qual requer que os fornecedores de combustível para transporte reduzam a “pegada de 
carbono” dos seus produtos em 6% em 2020. Mas as companhias petrolíferas estão a investir 
cada vez mais na extracção de petróleos não convencionais, como areias asfálticas, cuja 
extracção e processamento têm uma intensidade de carbono significativamente mais elevada. 

No documento da consulta pública da Comissão de Julho de 2009 sobre a implementação do 
artigo 7.º-A, o Anexo I propunha um valor específico por defeito para as areias asfálticas de 
107g CO2/MJ. Este valor reflecte correctamente os métodos de produção mais intensos em 
termos de energia das areias asfálticas, e as emissões de CO2 mais elevadas do que as 
resultantes do processamento de petróleo convencional. Estudos científicos independentes 
demonstraram que as emissões de CO2 resultantes da produção de areias asfálticas são cerca 
de 3 vezes mais elevadas que a produção de petróleo convencional. Numa perspectiva do 
ciclo de vida total, estes estudos concluíram que as areis asfálticas se encontram na faixa de 
emissões de 101 a 128g CO2/MJ, ou seja entre 18% e 49% mais que o actual valor por defeito 
do petróleo. 

Chegou ao nosso conhecimento que este valor específico para as areias asfálticas desapareceu 
do projecto de medidas de execução da Comissão nos termos do artigo 7.º-A; segundo os 
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meios de comunicação, esse desaparecimento deve-se a pressões do Canadá. Poderá a 
Comissão agora confirmar que ainda defende este valor específico e que proporá a sua 
inclusão nas medidas de execução do artigo 7.º-A? Em caso negativo, poderá a Comissão 
indicar as suas razões completas de qualquer mudança de opinião, e explicar de que forma o 
objectivo do artigo 7.º-A de 6% de redução das emissões de CO2 provenientes de 
combustíveis para transportes se manterá no caso de importações acrescidas para a UE de 
petróleo produzido a partir de areias asfálticas?


