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Ao pormenor: a proibição da venda de novos carros 
a gasolina e gasóleo a partir de 2035

Os novos carros e carrinhas vendidos na UE a partir de 2035 não devem produzir 
quaisquer emissões de CO2. O que é que isso significa? Lê a lista de perguntas 
frequentes.

Para atingir o seu objetivo de neutralidade climática até 2050, a União Europeia (UE) está a 
tomar medidas para reduzir as emissões dos automóveis, uma vez que o transporte rodoviário 
é responsável por um quinto das emissões de dióxido de carbono (CO2) da UE. 
 
Em junho de 2022, o Parlamento Europeu apoiou a proposta da Comissão relativa ao objetivo 
de zero emissões de CO2 para os novos automóveis de passageiros e os veículos comerciais 
ligeiros (carrinhas) até 2035. As metas intermédias de redução de emissões para 2030 seriam 
fixadas em 55% para os automóveis e 50% para as carrinhas. 
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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/20190313STO31218/emissoes-de-co2-dos-carros-factos-e-numeros-infografias
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20190313STO31218/emissoes-de-co2-dos-carros-factos-e-numeros-infografias
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20180920STO14027/reduzir-as-emissoes-dos-carros-as-novas-metas-de-co2
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20180920STO14027/reduzir-as-emissoes-dos-carros-as-novas-metas-de-co2


 
O eurodeputado holandês Jan Huitema (Renew), que elaborou o relatório sobre a revisão das 
normas de CO2 da UE para novos carros e carrinhas, participou na nossa entrevista em direito 
no Facebook sobre as novas regras de emissões em julho, na qual se baseia esta nossa lista 
de perguntas e respostas. 
 
 

Quando será proibida a venda de novos veículos que emitam CO2, incluindo os 
automóveis a gasolina e a gasóleo? 
 

A partir de 2035, todos os carros novos que entram no mercado não podem emitir nenhum 
CO2. Isto é para garantir que, até 2050, o sector de transportes se possa tornar neutro em 
termos de carbono. 
 

O que acontecerá com os atuais automóveis a gasolina ou gasóleo? Poderemos ainda 
conduzi-los depois de 2035? 
 
Sim, ainda podem dirigir o vosso carro atual. As novas regras não significam que todos os 
carros que circulam na estrada tenham de produzir zero emissões de CO2 até 2035. Estas 
regras não afetam os carros existentes. Se comprarem um carro novo agora, poderão conduzi-
lo até ao fim da sua vida útil. Mas, como a vida média de um carro é de 15 anos, temos que 
começar em 2035 para conseguir que todos os carros sejam neutros em CO2 até 2050. 
 

Será ainda possível comprar e vender carros de segunda mão a gasolina ou gasóleo 
após 2035 e encontrar combustível para eles? 
 
Sim, tudo isso ainda será possível. No entanto, o custo total de propriedade (custo de 
combustível, manutenção, compra e seguro) poderá aumentar. 
 
 

Que tipo de carros que produzem zero emissões de CO2 serão maioritariamente 
conduzidos? 
 

A tendência estará, principalmente, nos veículos elétricos a bateria, porque o custo total de 
propriedade é menor do que as alternativas. Por exemplo, a produção de hidrogénio e 
eletrocombustíveis (feitos de eletricidade e hidrogénio e transformados em gasolina sintética) é 
mais cara, porque requer muita eletricidade.  
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https://www.europarl.europa.eu/meps/pt/58789/JAN_HUITEMA/home
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/360761996193121/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/360761996193121/


Contudo, as baterias são pesadas, o que significa que alguns meios de transporte não poderão 
ser facilmente movidos a bateria - e, portanto, o hidrogénio ou eletrocombustíveis poderão 
constituir uma boa solução para navios, aviões ou veículos pesados. 
 
 
Os carros elétricos serão financeiramente acessíveis? 
 

É mais económico usar veículos movidos a eletricidade, porque os preços da eletricidade são 
atualmente mais baixos do que os preços da gasolina e exigem menos manutenção. Assim, 
uma vez comprado, o custo total de propriedade de um carro movido a bateria pode ser o 
mesmo ou mais barato do que um carro a gasolina ou diesel. Porém, atualmente os carros 
elétricos são caros.  
 
As novas regras devem estimular uma maior concorrência e incentivar os fabricantes a 
investirem na investigação e na inovação relativas aos veículos elétricos, o que deverá fazer 
baixar o preço de compra. 
 
Outra questão que se coloca é a do mercado de carros usados, que ainda não foi desenvolvido 
para veículos elétricos. 
 
 

O que acontecerá com os resíduos das baterias elétricas? 
 

Esta questão será abordada por outra legislação - como é o caso da diretiva relativa às 
energias renováveis e a nova regulamentação relativa às baterias - que assegura que o 
processo de produção de baterias é neutro em termos de CO2, que não tem um efeito adverso 
no ambiente e que estamos a reciclar as baterias. 
 
Neste momento, há também muito trabalho a ser feito com baterias inovadoras, e não apenas 
para os carros. 
 
 

Existem infraestruturas suficientes para carros com zero emissões de CO2? São apenas 
para as pessoas que vivem nas cidades? 
 

Os fabricantes encontram-se atualmente a trabalhar em automóveis com uma autonomia 
superior a 600 km. A eficiência está a melhorar para que os automóveis não tenham de ser 
recarregados com tanta frequência, ou possam recarregar com uma ficha ou tomada 
convencional em casa.  
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20221128STO58001/como-esta-a-ue-a-impulsionar-as-energias-renovaveis
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20221128STO58001/como-esta-a-ue-a-impulsionar-as-energias-renovaveis
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20220228STO24218/novas-medidas-europeias-para-baterias-mais-sustentaveis-e-eticas


 
Recentemente, o Parlamento chegou a acordo no que refere à sua posição sobre as 
infraestruturas de combustíveis alternativos de modo a possibilitar mais pontos de 
carregamento elétrico e de reabastecimento de hidrogénio. 
 
 

Quais são os próximos passos? 
 

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. 
 

 
Mais sobre as emissões produzidas pelos transportes:

Reduzir as emissões de aviões e navios• 
Fatos e números sobre as emissões do transporte aéreo e marítimo• 
Aumentar o uso de combustíveis renováveis• 
Aproveitar os benefícios do hidrogénio renovável• 

Vê abaixo o vídeo da entrevista com Jan Huitema abaixo.

Veículos zero emissões até 2035
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/zero-emission-cars-by-2035-new-eu-rules-explained_N01_AFPS_220926_CARS_ev

Mais informações
Fit for 55: PE apoia emissões zero para automóveis em 2035 (09-06-2022)
Progresso legislativo: Revisão das normas de desempenho em matéria de emissões de CO2 
para automóveis de passageiros e veículos comerciais ligeiros no âmbito do Pacto Ecológico 
Europeu (EN)
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/economy/20221013STO43019/combustiveis-alternativos-para-carros-como-aumentar-o-seu-uso
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://multimedia.europarl.europa.eu/en/zero-emission-cars-by-2035-new-eu-rules-explained_N01_AFPS_220926_CARS_ev
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20220603IPR32129/fit-for-55-pe-apoia-emissoes-zero-para-automoveis-em-2035
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
mailto:webmaster@europarl.eu

