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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o relatório de execução 2013: Desenvolvimento e aplicação da tecnologia de 
captura e armazenagem de carbono na Europa
(2013/2079(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Diretiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
abril de 2009, relativa ao armazenamento geológico de dióxido de carbono e que altera a 
Diretiva 85/337/CEE do Conselho, as Diretivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 
2006/12/CE e 2008/1/CE e o Regulamento (CE) n.º 1013/2006 do Parlamento Europeu e 
do Conselho (Diretiva CAC)1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de março de 2013, sobre o futuro da 
captura e armazenamento de carbono na Europa (COM(2013)0180),

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão, de 27 de março de 2013, intitulado «Um 
quadro para as políticas de clima e de energia em 2030» (COM(2013)0169),

– Tendo em conta o pacote de medidas da UE relativas ao clima e à energia, de dezembro 
de 2008,

– Tendo em conta a sua resolução, de 15 de março de 2012, sobre um roteiro de transição 
para uma economia hipocarbónica competitiva em 20502,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A7-
0000/2013),

A. Considerando que a Captura e Armazenamento de Carbono (CAC) é uma tecnologia 
comprovada que pode reduzir significativamente as emissões de CO2 de fontes industriais 
e de centrais elétricas alimentadas a combustíveis fósseis mas que exige demonstração à 
escala industrial para promover a inovação e garantir reduções de custos;

B. Considerando que a Agência Internacional da Energia prevê um aumento da utilização de 
combustíveis fósseis a nível mundial nos próximos 20 anos e considera necessária a CAC 
para garantir perto de 20% das reduções de emissões de CO2 previstas até 2050;

C. Considerando que, em 2007, os chefes de governo da UE ambicionavam ter, no horizonte 
2015, até 12 instalações de demonstração de CAC em funcionamento mas que a 
viabilidade financeira destas dependia de um elevado preço do carbono, pelo que este 
ambicioso objetivo não pode agora ser cumprido;

D. Considerando que a UE vai perdendo a liderança tecnológica na CAC – apenas um projeto 
                                               
1 JO L 140, de 5.6.2009, p. 114.
2 JO C 251 E, de 31.8.2013, p. 75.
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é ainda tido em consideração para fundos NER300 e os projetos EEPR foram cancelados 
ou suspensos – e que não dispõe, atualmente, de uma política eficaz para promover o 
desenvolvimento de projetos CAC emblemáticos;

Elevar as expectativas

1. Reconhece que a implantação da CAC é necessária para que a UE cumpra, a menor custo, 
os seus objetivos hipocarbónicos para 2050; afirma a necessidade urgente de desenvolver 
um leque de projetos emblemáticos que abranjam toda a cadeia de CAC; considera que 
são necessários instrumentos complementares ao regime de comércio de emissões (RCLE) 
da UE para impulsionar o seu desenvolvimento;

2. Exorta a Comissão a propor um objetivo de implantação da CAC para 2020 que inclua a 
produção de energia a partir de carvão e de gás e um leque de setores industriais; sugere o 
objetivo de um número suficiente de projetos em funcionamento ou em construção para, 
conjuntamente, capturar e armazenar 10 milhões de toneladas de CO2 por ano;

Liderança dos Estados-Membros

3. Reconhece que o desenvolvimento da CAC não pode ocorrer sem o apoio dos 
Estados-Membros; lamenta que a aplicação da tecnologia tenha sido promovida por tão 
poucos.

4. Recorda à Comissão que o Parlamento solicitou legislação para exigir que cada 
Estado-Membro elabore uma estratégia hipocarbónica para 2050; sugere que estes roteiros 
nacionais sejam atualizados de cinco em cinco anos; espera que indiquem se a CAC pode 
ser implantada pelo Estado-Membro em causa e como este a concretizará; 

5. Realça que os Estados-Membros têm um papel central no fornecimento de um fluxo de 
receitas transparente por exemplo tarifas de alimentação, para apoiar a construção e o 
funcionamento de projetos emblemáticos e permitindo, simultaneamente, aos operadores 
garantir a rentabilidade dos seus investimentos e na introdução de requisitos 
regulamentares, como garantias de que as centrais elétricas CAC pioneiras forneçam a 
produção elétrica de base;

Regulamentação e financiamento da UE

6. Exorta a Comissão a propor a criação de um Fundo da UE para a Inovação Industrial, 
financiado pela venda de 600 milhões de licenças do RCLE da UE, para apoiar o 
desenvolvimento de projetos emblemáticos de CAC, outras tecnologias hipocarbónicas 
inovadoras e medidas de redução das emissões de CO2 por parte das indústrias com uma 
utilização intensiva de energia,

7. Considera que o apoio a longo prazo à CAC deve decorrer, principalmente, da produção e 
importação dos combustíveis fósseis responsáveis pela libertação do CO2; exorta a 
Comissão a propor a introdução, a partir de 2020, de um sistema exigindo a aquisição de 
certificados de CAC para comprovar o armazenamento do CO2 proporcionalmente ao 
incluído nesses produtos;

8. Toma nota da decisão do Banco Europeu de Investimento de proibir a concessão de 
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empréstimos para a construção de centrais de carvão que emitam mais de 550g CO2/kWh; 
salienta que, sem apoio financeiro ao desenvolvimento da CAC, será fundamental a 
introdução de normas de desempenho estritas em matéria de emissões;

Transporte e locais de armazenamento

9. Reconhece que podem ser feitas economias significativas dando prioridade a pólos de 
instalações industriais CAC abastecidos por gasodutos comuns; sugere que não pode ser 
pedido aos operadores de instalações que tenham em conta requisitos futuros aplicáveis a 
outras instalações, o que significa que os gasodutos de transporte que possam 
eventualmente transportar CO2 de numerosas fontes deverão ser desenvolvidos, 
frequentemente, através de parcerias entre os setores público e privado; frisa que os 
Estados-Membros têm um papel direto a desempenhar para garantir o transporte em 
matéria de CAC e determinar a disponibilidade da infraestrutura de armazenamento;

10. Toma nota das alegações segundo as quais uma plataforma no Mar do Norte poderia 
permitir o armazenamento de 100 000 toneladas de CO2 por ano até 2030 e 500 000 até 
2050; apoia a utilização de fundos da UE para estabelecer uma definição comum das 
características dos locais de armazenamento, identificar o potencial geológico desses 
locais na Europa, desenvolver projetos-piloto e preparar locais para o armazenamento à 
escala comercial;

11. Exorta a Comissão a promover e financiar a produção de um atlas europeu dos locais de 
armazenamento de CO2;

Responsabilidade pelo armazenamento

12. Reconhece a preocupação dos potenciais responsáveis pelo desenvolvimento da CAC com 
o facto de os requisitos da Diretiva CAC parecerem desequilibrados, poderem exigir que 
as empresas privadas aceitem responsabilidades excessivas pelo armazenamento de CO2 –
apesar de o seu trabalho ser avalizado pela autoridade competente de um Estado-Membro 
– e poderem ser um obstáculo significativo ao investimento;

13. Aceita plenamente que deve ser evitada qualquer libertação de CO2 do local de 
armazenamento mas considera que os Estados-Membros devem partilhar a 
responsabilidade, a partir do momento em que tenham concedido a autorização ao local de 
armazenamento e aprovado as condições da sua utilização; insiste para que os pormenores 
desta responsabilidade sejam tema de negociação entre potenciais operadores e a 
autoridade competente;

14. Observa que a Diretiva CAC oferece aos Estados-Membros uma ampla margem de 
manobra para determinar a garantia financeira que os operadores de CAC deverão 
apresentar e o prazo antes da transferência da responsabilidade por um local de 
armazenamento encerrado para a autoridade competente; sugere que os Estados-Membros 
que desejem promover o desenvolvimento da CAC tenham um papel mais empresarial e 
aceitem uma quota-parte de responsabilidade mais significativa do que acontece 
atualmente;

15. Sugere que o requisito da Diretiva CAC segundo o qual, em caso de fuga de CO2, os 
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operadores devem restituir os direitos de emissão não tenha em conta os elevados custos 
das medidas de correção exigidas; teme que esta obrigação coloque um novo obstáculo ao 
desenvolvimento da CAC; exorta a Comissão a propor uma revisão aquando da sua 
avaliação da Diretiva CAC; 

Preparação para a captura e o armazenamento

16. Insiste em que já não é aceitável investir em centrais elétricas ou instalações industriais 
que possam emitir grandes quantidades de CO2 sem ter em conta a forma como tais 
emissões serão reduzidas no futuro;

17. Observa que os Estados-Membros têm o direito de avaliar de várias formas as disposições 
da Diretiva CAC que exige uma avaliação da capacidade de captura, transporte e 
armazenamento antes da concessão de licenças de funcionamento a centrais elétricas; 

18. Exorta a Comissão a propor que sejam feitos preparativos adequados para a implantação 
da CAC como condição para a construção de todas as novas centrais elétricas alimentadas 
a combustíveis fósseis e instalações industriais de altas emissões acima de uma dimensão 
acordada, exceto no caso da diminuição de picos de procura de eletricidade ou quando um 
Estado-Membro tiver respeitado o requisito legislativo de publicação de um roteiro que 
indique como atingirá os objetivos de redução de CO2 para 2050 sem recorrer à CAC;

Captura e utilização do carbono

19. Saúda as várias iniciativas para utilizar o CO2 de forma a reduzir as emissões globais para 
a atmosfera; exorta, em particular, a Comissão, a avaliar com urgência o potencial de 
utilização do CO2 para melhorar a extração de petróleo e de gás na UE;

o

o o

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As expectativas de a União Europeia vir a ser o líder mundial da implantação da captura e do 
armazenamento de carbono (CAC) eram, há cinco anos, muito elevadas. Não só o Conselho 
Europeu tinha acalentado a ideia de ter até 12 projetos de demonstração de CAC em 
funcionamento até 2015, como também tinha aprovado uma proposta do Parlamento Europeu 
para um mecanismo de financiamento (NER300) que aparentava poder fornecer apoio público 
suficiente para garantir a realização destes projetos.

Tudo isto ia na direção certa: a implantação da tecnologia de CAC é fundamental para 
conseguir uma redução drástica das emissões mundiais de CO2 até 2050. É necessária para 
reduzir as emissões das principais instalações industriais e pode permitir continuar a utilizar, 
em certa medida, combustíveis fósseis com consequências menores em termos de 
aquecimento global.

Infelizmente, existem hoje muito poucos resultados concretos resultantes deste entusiasmo 
inicial. Entre as candidaturas iniciais à primeira fase de financiamento do mecanismo 
NER300 havia 13 projetos importantes, em seis países, mas a maioria acabou por ser retirada 
ou por não respeitar os requisitos estritos e inflexíveis que tinham sido definidos. Da segunda 
fase, apenas um projeto («White Rose», Reino Unido) decorre ainda mas não é de forma 
alguma certo que as exigências dos Estados-Membros e as da Comissão sejam 
suficientemente idênticas para permitirem um acordo. Entretanto, a maioria dos mil milhões 
de euros destinados a projetos-piloto em matéria de CAC em 2009, através do programa de 
recuperação económico europeu, continua por gastar e não será reafetada.

A tecnologia de separação e captura de CO2 existe desde os anos 30. O transporte de CO2 em 
gasodutos é comum à escala mundial. A segurança do armazenamento subterrâneo de CO2 foi 
comprovada, entre outros, em Sleipner, onde desde 1996 a Noruega injeta anualmente1 
milhão de toneladas de CO2 no solo rochoso e profundo do Mar do Norte, sem qualquer sinal 
de movimentos inesperados. 

Todos os estudos demonstram que a CAC será mais barata, por tonelada de CO2 evitada, do 
que a energia eólica e solar offshore. Assim sendo, por que razão não foi esta tecnologia 
adotada com mais entusiasmo?

A principal razão é que nem a União Europeia nem os seus Estados-Membros desenvolveram 
um modelo empresarial que promova o investimento privado. Enquanto os promotores da 
energia renovável receberam subsídios em espécie graças aos consumidores de eletricidade, a 
promoção da CAC tem dependido quase integralmente da fixação de um preço das licenças de 
emissão de carbono de tal forma elevado que levou os investidores a procurarem alternativas 
à compra destas licenças, assegurando que são evitadas emissões de CO2. O montante do 
mecanismo de financiamento NER300 também dependia diretamente do preço do carbono, 
cuja queda constitui, por conseguinte, um duplo golpe para as esperanças de implantação da 
CAC.

Não há dúvidas de que um preço entre 60 e 70 euros por tonelada de carbono reduziria 
significativamente a necessidade de subsídios para as energias renováveis e estimularia o
investimento na CAC; mas é pouco provável que isso se torne realidade num futuro próximo. 
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É necessária uma abordagem alternativa. O relator traça no presente relatório a direção que a 
nova abordagem poderia seguir e as medidas que serão necessárias.

O relator realça que o apoio político e financeiro dos Estados-Membros será fundamental para 
o desenvolvimento da CAC. Embora nenhum Estado-Membro tenha de adotar a tecnologia 
contra a sua vontade, o relator questiona qualquer suposição de que todos os governos da UE 
sabem como atingir os respetivos objetivos de redução do CO2 para 2050 ou que tenham 
avaliado o papel que a CAC pode desempenhar. É, em parte, por este motivo que salienta que 
a legislação da UE deve obrigar todos os Estados-Membros a publicar uma estratégia 
indicativa que explique como vão atingir os objetivos para 2050. 

Nem tudo pode ser deixado ao setor privado. Os Estados-Membros que reconhecem o 
potencial da CAC devem estar preparados para desempenhar um papel ativo na promoção do 
seu desenvolvimento. Deverão proporcionar mecanismos financeiros, como por exemplo 
tarifas de alimentação, à altura dos pagos para apoiar a energia renovável. É possível que 
tenham de contribuir para a construção de uma rede de gasodutos e ajudar na identificação e 
na preparação de locais de armazenamento. Poderão ter de assumir a liderança para convencer 
uma opinião pública cética de que o armazenamento de CO2 apresenta menos riscos do que 
muitas outras atividades industriais. Terão de aceitar parte da responsabilidade financeira caso 
ocorram problemas num local de armazenamento que tenham, eles próprios, aprovado.

Embora os Estados-Membros devam assumir a liderança, sempre se aceitou que a UE deve 
intervir coletivamente para promover o desenvolvimento da CAC e garantir que o 
conhecimento seja partilhado em proveito de todos. Dadas as circunstâncias atuais, a UE já 
não dispõe de uma estratégia eficaz para o conseguir.

O relator propõe que seja acordado um objetivo para a UE, de forma a centrar a reflexão e 
encorajar a utilização de alguns dos fundos limitados existentes que podem destinar-se ao 
cumprimento do objetivo. O relator considera que devemos simplesmente apoiar o 
desenvolvimento de um leque de projetos emblemáticos em matéria de CAC, se desejarmos 
promover a inovação, reduzir os custos e fazer aceitar a tecnologia enquanto opção viável. 
Propõe o modesto objetivo de um número suficiente de projetos de CAC em funcionamento 
ou em construção, até 2020, para permitir o armazenamento de 10 milhões de toneladas de 
CO2 por ano. Este valor corresponde a um quinto do objetivo mundial proposto pela Agência 
Internacional da Energia para esse ano.

Será necessária, a curto prazo, uma fonte de financiamento suplementar. O relator defende a 
criação de um fundo para a inovação industrial financiado pela venda de licenças de emissão 
de carbono. Os recursos poderiam ser disponibilizados não só para apoiar a CAC mas também 
para desenvolver projetos inovadores no domínio das energias renováveis e meios de redução 
das emissões de CO2 das indústrias com uma utilização intensiva de energia.

A Comissão Europeia espera que a CAC seja viável, sem necessidade de apoios externos, até 
2035; mas durante a fase de pré-comercialização após 2020 o relator considera que os 
combustíveis fósseis que originam as emissões de CO2 devem ser a fonte de apoio financeiro. 
O relator recomenda a criação de um sistema de certificados de CAC nos moldes do 
«Renewables Obligation» do Reino Unido ou do sistema de certificados sueco e norueguês. 
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Recomenda ainda que a obrigação de dispor de vários certificados de CAC se aplique 
especificamente aos produtores e importadores de combustíveis fósseis. 

Caso não seja disponibilizado apoio financeiro à CAC, a alternativa seria enveredar por uma 
abordagem regulamentar. O relator prefere evitar a introdução de normas de desempenho 
estritas em matéria de emissões mas aceita que possam vir a ter um papel a desempenhar.

O Parlamento Europeu ganhou reconhecimento, em 2008, por ter proposto um mecanismo 
financeiro de apoio à CAC que conseguiu obter o assentimento do Conselho e da Comissão. 
O relator espera que os deputados tomem a iniciativa e que o Parlamento proponha, no 
presente relatório, formas de garantir a aplicação de uma tecnologia que tem um papel na luta 
contra a ameaça do aquecimento global.


