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Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa 
na UE: metas nacionais para 2030

O regulamento 'Partilha de Esforços' fixa metas nacionais de redução de gases com 
efeito de estufa para conseguir zero emissões de C02 na UE até 2050.

No âmbito do combate às alterações climáticas, a União Europeia (UE) estabeleceu metas 
ambiciosas para reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa (GEE). A UE 
pretende alcançar um impacto neutro no clima até 2050, uma meta que juntamente com o 
objetivo intermédio de redução de 55% das emissões de CO2 até 2030, se encontra estipulada 
na Lei Europeia do Clima. A União Europeia lançou várias iniciativas para alcançar estes 
objetivos. Uma delas é o Regulamento relativo à Partilha de Esforços, que está a ser atualizado 
como parte do pacote legislativo ‘Objetivo 55’.
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20200618STO81513/pacto-ecologico-essencial-para-a-sustentabilidade-na-ue
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/20180305STO99003/reducao-das-emissoes-de-carbono-metas-e-iniciativas-da-ue


O que é a 'partilha de esforços'?
O Regulamento relativo à Partilha de Esforços estabelece objetivos vinculativos para a redução 
das emissões de gases com efeito de estufa em cada país da UE naqueles setores que não se 
encontram abrangidos pelo regime de comércio de licenças de emissão, como é o caso dos 
transportes, da agricultura, dos edifícios e da gestão de resíduos. Estes setores são 
responsáveis pela maioria dos gases com efeito de estufa da UE, representando cerca de 
60% do total das emissões da UE. 
 
Para garantir que todos os países participam nos esforços da UE para reduzir as emissões nos 
setores referidos acima, o Regulamento Partilha de Esforços define metas vinculativas anuais 
para os Estados-Membros para o período de 2021 a 2030, assim como regras para determinar 
as alocações anuais das emissões e os contornos que deve tomar a avaliação dos progressos 
realizados. 
 
A 14 de março de 2023, o Parlamento votou a favor da redução de 40% dos gases com efeito 
de estufa até 2030, comparação com os níveis de 2005. Inicialmente, o objetivo era diminuir em 
30% as emissões.

Quais são as metas nacionais propostas?
Pela primeira vez, todos os países da UE são obrigados a reduzir as suas emissões de gases 
com efeito de estufa entre 10 e 50%. As metas nacionais variam de acordo com o produto 
interno bruto per capita e a relação custo-benefício de cada país. Além disso, os Estados-
Membros terão de assegurar que não excedem a sua alocação anual de emissões de GEE.

País da UE Anterior meta para 2030 (vs 
2005)

Nova meta para 2030 (vs 2005) proposta pela 
CE

Luxemburgo -40% -50%
Suécia -40% -50%
Dinamarca -39% -50%
Finlândia -39% -50%
Alemanha -38% -50%
França -37% -47,5%
Países 
Baixos

-36% -48%

Áustria -36% -48%
Bélgica -35% -47%
Itália -33% -43,7%
Irlanda -30% -42%
Espanha -26% -37,7%
Chipre -24% -32%
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20170213STO62208/a-reforma-do-regime-de-comercio-de-licencas-de-emissao-da-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20230310IPR77227/alteracoes-climaticas-parlamento-vota-para-reduzir-emissoes-dos-paises-em-40
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20230310IPR77227/alteracoes-climaticas-parlamento-vota-para-reduzir-emissoes-dos-paises-em-40


Malta -19% -19%
Portugal -17% -28,7%
Grécia -16% -22,7%
Eslovénia -15% -27%
Chéquia -14% -26%
Estónia -13% -24%
Eslováquia -12% -22,7%
Lituânia -9% -21%
Polónia -7% -17,7%
Croácia -7% -16,7%
Hungria -7% -18,7%
Letónia -6% -17%
Roménia -2% -12,7%
Bulgária 0% -10%

 
Fonte: Proposta da CE para alterar o Regulamento (UE) 2018/842

Os países terão uma flexibilidade limitada quanto às emissões que podem poupar dos anos 
anteriores, aos empréstimos dos anos futuros ou no que refere a quantas podem comercializar 
com outros países da UE.

A pedido do Parlamento, as informações sobre as ações nacionais no âmbito do regulamento 
relativo à Partilha de Esforços serão publicadas de forma acessível para garantir a 
responsabilização dos Estados-Membros.

As regras ainda têm de ser formalmente aprovadas pelos países da UE no Conselho antes de 
entrarem em vigor.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0555


Eurodeputados estão a trabalhar em planos para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa na Europa ©AP Images/European 
Union-EP

Outras iniciativas da UE para limitar as emissões de gases 
com efeito de estufa
Existem outras medidas para ajudar a UE a cumprir os seus compromissos no âmbito do 
Acordo de Paris sobre as alterações climáticas:

Redução das emissões dos automóveis: novas metas de CO2 explicadas• 

Fuga de carbono: impede que as empresas evitem as regras de emissões• 

Emissões de aviões e navios: factos e números (infografia)• 

Consulta as nossas infografias sobre os progressos da UE para alcançar as metas de 
2020.
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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


Para mais informações
Progresso legislativo (EN)
Estudo do PE sobre a revisão do regulamento relativo à 'partilha de esforços' 2021-2030: 
pacote 'Objetivo 55 (novembro de 2021, EN)
CE: Aumentar a ambição do regulamento da UE relativo à 'partilha de esforços' (EN)
CE: Perguntas e respostas – Regulamento Partilha de Esforços

Artigo

5 I 5PT Direção-Geral da Comunicação
Parlamento Europeu - Porta-voz: Jaume Duch Guillot
Contacto: webmaster@europarl.eu

http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-fit-for-55/file-review-of-the-effort-sharing-regulation
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698812
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)698812
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/increasing-ambition-eus-effort-sharing-regulation_pt
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/qanda_21_3543
mailto:webmaster@europarl.eu

