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Emissões de dióxido de carbono nos carros: factos e 
números (infografia)

Já te questionaste sobre a quantidade de emissões de CO2 provenientes dos carros? 
São os veículos elétricos mais limpos? Descobre mais nas infografias.

Os transportes foram responsáveis por cerca de um quarto das emissões de dióxido de 
carbono (CO2) na União Europeia (UE) em 2019, 72% das quais provêm dos transportes 
rodoviários., de acordo com o relatório da Agência Europeia do Ambiente. 
 
Como parte dos esforços para reduzir as emissões de dióxido de carbono e de modo a 
alcançar a neutralidade climática ao abrigo do roteiro do Pacto Ecológico Europeu, será 
necessária uma redução de 90% dos gases com efeito de estufa oriundos do sector dos 
transportes até 2050, em comparação com os níveis de 1990.
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https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2021
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20180305STO99003/reducao-das-emissoes-de-carbono-metas-e-iniciativas-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20200618STO81513/pacto-ecologico-essencial-para-a-sustentabilidade-na-ue
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640


Evolução das emissões de CO2 na UE por sector, entre 1990 e 2019

Emissões de CO2 nos transportes estão a crescer 
 

Os transportes são o único sector onde as emissões de gases com efeito de estufa 
aumentaram nas últimas três décadas, registando um aumento de 33,5% entre 1990 e 2019.  
 
A redução significativa das emissões de CO2 dos transportes não será fácil, uma vez que os 
níveis de redução das emissões abrandaram. As projeções atuais apontam para uma 
diminuição das emissões dos transportes em apenas 22% até 2050 e, portanto, muito aquém 
das ambições atuais.
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Distribuição das emissões de CO2 na UE por modo de transporte, em 2019

Carros são os maiores poluidores
O transporte rodoviário representa cerca de um quinto das emissões da UE.  
 
As emissões de dióxido de carbono dos transportes de passageiros variam significativamente 
mediante o meio de transporte. Os carros são os maiores poluentes, uma vez que perfaziam 
60,6% do total das emissões de dióxido de carbono em transportes rodoviários na Europa em 
2019. 
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Com uma média de ocupação de 1,6 passageiros por carro na Europa - verificada em 2018, 
alternativas como, por exemplo, partilhar automóvel, usar os transportes públicos, andar de 
bicicleta ou caminhar podem ajudar a reduzir as emissões.

Carros elétricos ganham terreno, mas serão mais 
sustentáveis? 
 

Existem duas formas de reduzir as emissões de C02 nos carros: produzir viaturas mais 
eficientes e alterar o combustível utilizado. Em 2019, a maioria dos carros na Europa usavam 
gasóleo (66,70%), seguido da gasolina (24,55%). 
 
Porém, os carros elétricos têm vindo a ganhar terreno, representando 17,8% de todos os novos 
veículos de passageiros registados em 2021, o que significa um aumento substancial em 
relação aos 10,7% verificados em 2020. 
 
As vendas de veículos elétricos (veículos elétricos a bateria e veículos híbridos plug-in) 
aumentaram desde 2017 e triplicaram em 2020, quando as atuais metas de CO2 começaram a 
ser aplicadas. Os veículos comerciais ligeiros elétricos representaram 3,1% do mercado dos 
novos registos de veículos comerciais ligeiros em 2021. 
 
Para se responder à pergunta “Qual a quantidade de dióxido de carbono que um carro 
produz” deve-se ter em consideração não apenas as emissões de CO2 durante o uso do 
automóvel, mas também as emissões causadas pela sua produção e eliminação. 
 
A produção e disposição de um carro elétrico é menos amiga do ambiente do que um carro 
com motor de combustão interna e os níveis de emissões nos veículos elétricos varia 
dependendo na forma como a eletricidade é produzida. 
 
Ainda assim, tendo em conta o cabaz energético médio na Europa, os carros elétricos já se 
estão revelar como meios de transporte mais limpos do que carros que consomem gasolina. 
Como se prevê que no futuro a eletricidade proveniente de energias renováveis vá aumentar, 
os carros elétricos deverão tornar-se menos prejudicais para o ambiente, sobretudo se 
considerarmos os atuais planos da UE para tornar as baterias mais sustentáveis.
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https://www.eea.europa.eu/ims/new-registrations-of-electric-vehicles
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/economia-circular/20220228STO24218/novas-medidas-europeias-para-baterias-mais-sustentaveis-e-eticas


Evolução das emissões dos automóveis novos de passageiros em C02 g/KM

No entanto, os esforços para aumentar a eficiência energética dos novos carros estão também 
a abrandar. 
 
 

Metas da UE para reduzir as emissões dos 
transportes rodoviários 
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Atualmente, a União Europeia está a introduzir novas metas para as emissões de dióxido de 
carbono, que visam reduzir as emissões prejudiciais dos novos automóveis de passageiros e 
veículos comerciais ligeiros (furgonetas ou carrinhas). 
 
A nova legislação define o caminho para conseguir zero emissões de CO2 para novos 
automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros em 2035. As metas de redução de 
emissões intermediárias para 2030 são fixadas em 55% para os carros e 50% para as 
furgonetas.  
 
O Parlamento e os Estados-Membros chegaram a um acordo sobre a forma final das regras em 
outubro de 2022. O acordo foi aprovado pelo Parlamento em fevereiro de 2023 e ainda precisa 
de ser formalmente aprovado pelo Conselho para que as regras entrem em vigor.

Lê mais sobre as novas metas de redução de C02 para os carros e a proibição de venda 
de novos veículos de gasolina e gasóleo a partir de 2035 pela UE. 
 
 

Outras ações da UE para reduzir as emissões dos 
transportes 
 

No sentido de reduzir as emissões do transporte rodoviário, a UE pretende complementar os 
objetivos propostos para as emissões de CO2 dos automóveis de passageiros e dos veículos 
comerciais ligeiros, com: 
 

um novo sistema de comércio das licenças de emissões (RCLE-UE) para o 
transporte rodoviário e os edifícios

• 

o aumento da quota de combustíveis renováveis para os transportes• 
a eliminação das vantagens fiscais para os combustíveis fósseis• 
uma revisão da legislação relativa à infraestrutura para combustíveis alternativos de 
modo a expandir a capacidade

• 

Conhece melhor o hidrogénio renovável, um combustível limpo que os eurodeputados 
estão a investigar.

Além do estabelecimento de objetivos para as emissões dos automóveis, os eurodeputados 
estão a rever outras medidas para os sectores da aviação e marítimo como, por exemplo: 
incluir o transporte marítimo no regime de comércio de licenças de emissões; rever o regime 
para a aviação; e propor combustíveis mais sustentáveis para a aviação e a navegação. 
Apesar de representarem apenas 8% das emissões totais da UE, as emissões da aviação e do 
transporte marítimo estão a aumentar. 
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20221024IPR45734/deal-confirms-zero-emissions-target-for-new-cars-and-vans-in-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20230210IPR74715/objetivo-55-zero-emissoes-de-co2-para-novos-carros-e-furgonetas-em-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20180920STO14027/reduzir-as-emissoes-de-carros-as-novas-metas-de-co2
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20221019STO44572/proibicao-da-venda-de-carros-a-gasolina-e-gasoleo-a-partir-de-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20221019STO44572/proibicao-da-venda-de-carros-a-gasolina-e-gasoleo-a-partir-de-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20210512STO04004/quais-sao-as-vantagens-do-hidrogenio-verde-para-a-europa
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20220610STO32720/acoes-da-ue-para-reduzir-as-emissoes-dos-avioes-e-navios
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20191129STO67756/os-numeros-das-emissoes-do-trafego-aereo-e-do-transporte-maritimo-de-mercadorias
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20191129STO67756/os-numeros-das-emissoes-do-trafego-aereo-e-do-transporte-maritimo-de-mercadorias


Consulta as nossas infografias sobre os progressos da UE ao nível das metas climáticas 
para 2020.

Para saberes mais
Procedimento: normas de desempenho em matéria de emissões dos automóveis novos de 
passageiros e dos veículos comerciais ligeiros novos (EN)
Estudo do PE sobre este tema (fevereiro de 2022, EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20180706STO07407/progresso-da-ue-ao-nivel-das-suas-metas-climaticas-para-2020
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20180706STO07407/progresso-da-ue-ao-nivel-das-suas-metas-climaticas-para-2020
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0197(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0197(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu

