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GLOSSÁRIO DE TERMOS E ABREVIATURAS 

AAU - Alocated Amount Unit / Unidade de Quantidade Atribuída (UQA): São 

emitidas pelos registos dos países do Anexo I do PQ 

AEE – Agência Europeia de Energia (EEA - European Environment Agency) 

AIE - Agência Internacional de Energia (IEA – International Energy Agency) 

CAC – Captura e Sequestro de Carbono (CCS - Carbon Capture and Storage) 

CCE – Comissão das Comunidades Europeias 

CCGT – Combined Cycle Gas Turbine, Ciclo Combinado com Turbinas a Gás 

CELE – Comércio Europeu de Licenças de Emissões 

CER - Certified Emission Reduction / Redução de Emissão Certificada (RCE): São 

resultantes de projectos de MDL e emitidas pelo Registo MDL 

CO2 (e) – Dióxido de Carbono (equivalente) 

COM (CE) – Comissão Europeia 

CQNUAC - Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 

(UNFCCC – United Nations Framework Convention on Climate Change) 

EM – Estados-Membros da UE 

ERU - Emission Reduction Unit / Unidade de Redução de Emissões (URE): São 

resultantes de projectos de IC e emitidas pelos países que alojam o projecto 

EUA - European Unit Allowance / Unidade de Licenças Europeias (ULE): São 

emitidas pelos registos europeus por conversão de AAU e distribuídas pelos 

operadores, de acordo com o PNALE 

FER – Fontes de energia renováveis 

FPC - Fundo Português de Carbono 

GEE – Gases com efeito de estufa 

GWP – Global Warming Potential: consiste na equivalência, em kilotoneladas, entre 

a emissão de uma tonelada de um GEE e o volume correspondente em CO2 

IC – Implementação Conjunta (JI – Joint Implementation) 

ID - Investigação e desenvolvimento 
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IGCC - Integrated Gasification Combined Cycle, Gaseificação Integrada em Ciclo 

Combinado  

IPCC - Intergovernmental Panel for Climate Change – Painel Intergovernamental 

para as Alterações Climáticas 

LULUCF - Land use, Land-use change and forestry -  utilização de solos, 

reafectação de solos e de silvicultura 

MAOTDR – Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional 

MEC - Método do Estudo de Caso  

MDL - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (CDM – Clean Development 

Mechanism) 

MEI – Ministério da Economia e da Inovação 

Mt – Milhões de toneladas 

NOx - Óxidos de azoto 

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PNAC – Plano Nacional para as Alterações Climáticas 

PNALE – Plano Nacional de Atribuição de Licenças de Emissão  

ppm – partes por milhão 

PPP – Princípio do Poluidor Pagador 

PQ – Protocolo de Quioto 

RCM – Resolução do Conselho de Ministros 

RMU - Removal Unit / Unidade de remoção: São emitidas pelos registos dos países 

do Anexo I do PQ e resultantes de remoções líquidas de actividades LULUCF 

SCE/ME – Sistema de Comércio de Emissões / Mercado de Emissões (ETS – 

Emission Trading System) 

SO2 - Dióxido de Enxofre 

t - tonelada 

UE – União Europeia 
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RESUMO 

As emissões de dióxido de carbono (CO2) deixaram de ser um bem livre. Este é o 

resultado da criação do Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE), que 

criou o maior mercado mundial de licenças de emissão, envolvendo cerca de 

12.000 instalações ao longo dos 25 Estados Membros (EM) da União Europeia. 

 

Os maiores riscos que afectam as empresas envolvidas no CELE vêm 

essencialmente dos possíveis movimentos no preço e na disponibilidade de um 

número suficiente de licenças para um determinado período de tempo. O CO2 

transpôs as diferenças entre gás, electricidade e os preços das mercadorias a nível 

mundial. As bolsas e as plataformas de trading estão a ser usadas para agarrar 

uma quota no rápido crescimento do mercado de carbono. Por outro lado, este 

sistema de limitação e comércio como forma de reduzir as emissões de CO2 das 

grandes fontes industriais, tem em conta que os limites fixados obrigarão as 

empresas a inovar e tornarem-se mais eficientes. Porém, o bom funcionamento do 

sistema depende de forma crítica dos EM definirem Planos Nacionais de Alocação de 

Licenças de emissões, que fixem objectivos credíveis e ambiciosos, e da 

sensibilização dos agentes económicos para o mercado de carbono, com todos os 

seus riscos e oportunidades. 

 

Em Portugal, muito há por fazer. Apesar de terem sido dados os primeiros passos, 

é ainda incipiente a actuação das empresas. Procurou-se analisar a influência do 

CELE nas principais empresas do sector energético português, e como estas se 

comportam perante esta nova realidade. 

Analisando as bases teóricas e os potenciais factores de sucesso deste mercado, há 

um enorme desafio para a investigação académica e uma grande procura para a 

prática e exigência empresarial. 

Palavras-Chave: CELE, Hipótese de Porter, regulação ambiental, energia, mercado 

de emissões de CO2, inovação ambiental 
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ABSTRACT 

Emissions of carbon dioxide (CO2) are no longer a free good. This is the result of 

the creation of the European Union Greenhouse Gas Emission Trading Scheme (EU 

ETS), which created the world's largest market for emissions permits, involving 

around 12,000 installations throughout the 25 Member States (MS) of the European 

Union.  

 

The biggest risks affecting the companies involved are essentially the occurrence of 

possible movements in the price and availability of a sufficient number of licenses 

over a certain period of time. The CO2 transposed the differences between gas, 

electricity and prices of goods worldwide. Trading markets and platforms are being 

used to grab a share in the rapidly growing carbon market. Moreover, this system 

of restrictions and trade as a way of reducing CO2 emissions from major industrial 

sources, which takes into account the limits, requires companies to innovate and 

become more efficient. However, the smooth functioning of the system critically 

depends on the MS defining the National Allocation Plans (distribution of 

emissions), which set specific targets credible and ambitious, and the awareness of 

economic agents to the carbon market, with all its risks and opportunities.  

 

In Portugal, there is much to be done. Although the first steps have been taken, the 

performance of Portuguese companies is still incipient. We sought to examine the 

influence of EU ETS in major Portuguese companies in the energy sector, and how 

they behave facing this new reality.  

Analyzing the theoretical bases and the potential factors for success in this market, 

there is a huge challenge for academic research and a strong demand for the 

practice and business demand.  

 

Key words: EU ETS, the Porter Hypothesis, environmental regulation, energy, CO2 

emissions market, environmental innovation 
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1 – Introdução 

 

1.1 - Objecto de estudo  

A presente tese analisa a influência do Mercado de Emissões de CO2, visto como 

uma nova forma de regulação ambiental, na adopção de novas tecnologias pela 

indústria do sector energético, considerada aqui como um factor importante na 

substituição de processos e produtos por outros considerados mais limpos em todo 

o sistema económico. Parte-se da premissa de que a regulação ambiental vem 

influenciando diversas actividades económicas, especialmente aquelas consideradas 

mais poluidoras, como a indústria de produção de energia. A partir daí, procura-se 

relacionar a adopção de novas tecnologias específicas no sector energético 

(tecnologias “verdes”) com a regulação ambiental, esta entendida como um 

elemento do ambiente institucional que leva as empresas a adoptarem esse tipo de 

tecnologia. 

 

1.2 - Pressupostos de análise 

Considerando a estabilidade do clima com um bem público, ou, noutro sentido, a 

acumulação de gases com efeito de estufa (GEE) na atmosfera, em particular o 

CO2, um bem público, o que está em causa com a criação do Comércio Europeu de 

Licenças de Emissão (CELE) não é a criação de um novo produto, mas a criação de 

um novo mercado, para um bem existente, que por esse efeito deixa de ser 

público, com todas as características inerentes a um bem público. 

 

Assim, antes de analisar a criação de um novo produto (poderão existir decorrentes 

das alterações tecnológicas e organizacionais que o novo mercado vai impor), 

importa analisar os fundamentos para a criação de um novo mercado, bem como as 

alternativas tecnológicas existentes, ou futuras, de modo a formarem-se 

estratégias tecnológicas nas empresas que afectem a estratégia global das 

mesmas. Podemos, pois, considerar que, a criação dos mercados de emissões, em 
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particular o CELE, representa uma inovação, na justa medida em que dá corpo a 

novas formas organizacionais e processuais de actuação por parte dos agentes 

económicos. 

 

Apesar de o mercado de emissões ser considerado um instrumento económico de 

mercado da política ambiental, este é considerado, para efeitos da presente tese, 

como um sistema misto (regulação e mercado) pelas várias fases que o mesmo 

atravessa. Não é regulação no sentido etimológico da palavra (estabelecimento de 

regras) pois dá liberdade de opção aos agentes na sua gestão e na escolha de 

mecanismos alternativos de redução das emissões, mas também não é mercado no 

sentido purista do termo, porquanto o mesmo é condicionado à partida pelo 

estabelecimento dos players (grandfathering principle) e seus trunfos (n.º de 

licenças permitidas), mas também pelo seu controlo e supervisão pelas autoridades 

reguladoras. 

 

Contudo, outra linha conceptual pode ser adoptada com a consideração das várias 

tecnologias como se de produtos se tratassem. A concorrência existe com a 

conceptualização das várias tecnologias como sendo mais eficientes e eficazes no 

objectivo último de controlo dos GEE na atmosfera. Esta fase inicial corresponde à 

Fase Pré-Paradigmática, definida por Teece (1987), em que a concorrência se faz 

ao nível dos múltiplos desenhos (concepção) dos produtos – inovação do produto. 

A partir deste momento, a concorrência passa a incidir no preço. É efectivamente aí 

que os vários agentes podem ter influência, não uma influência decorrente de 

poder de mercado (que não se quer, nem se defende), mas sim, de boas práticas 

de gestão ambiental efectuadas pelas empresas que podem, num sistema de puro 

funcionamento mercantil, vir a afectar as respectivas cotações das licenças de 

emissões. Neste contexto, novas variáveis assumem importância como a escala de 

produção, aprendizagem, etc. Esta é fase caracterizada pela inovação de processo, 

e que corresponde à Fase de Concepção Paradigmática, referida por Teece (1987). 
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Esta ideia foi definida por Abernathy e Utterback (1978), como análise do ciclo de 

vida do produto ou do sector, também conhecida como “Design dominante” (Figura 

1). Numa primeira fase, competem vários “designs” para conquistarem o mercado. 

Esta concorrência estimula as inovações de produto. Mas a partir do momento em 

que se impõe um “design dominante”, a inovação concentra-se nos aspectos que 

influenciam os custos. Tal conduz a uma onda de inovações de processo, para 

explorar economias de escala e de aprendizagem para melhorar a eficiência 

produtiva. Reduzida a incerteza sobre o design do produto, providencia-se uma 

oportunidade para amortizar os investimentos especializados ao longo da vida do 

produto. 

 

Figura 1 - Ciclo de vida do produto (“Design dominante”) 

 

Fonte: Abernathy and Utterback,(1978) 

 

Integrando esta ideia, é considerado como pressuposto a actual inexistência de um 

paradigma tecnológico, uma solução tecnológica específica como a “best available 

technology”, mas um conjunto de soluções tecnológicas possíveis. As razões para 

este facto decorrem não só da amplitude do problema em causa (o aquecimento 

global provocado pelos GEE) que precisa de várias soluções tecnológicas em 

simultâneo para dar resposta ao mesmo, pelas próprias reticências das autoridades 

competentes pela escolha da melhor opção disponível (por exemplo as dúvidas 

existentes relativas à energia nuclear), mas também pela fase embrionária de 
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muitas tecnologias, sem resultados demonstrados das suas reais potencialidades e 

custos (exemplo do armazenamento e sequestro do CO2). 

Deste modo, e apesar de muitas das tecnologias de redução das emissões de GEE 

já existirem ou encontrarem-se numa fase-piloto já avançada, não existe ainda um 

“Design dominante” no sentido dado por Abernathy e Utterback. 

 

Face ao exposto, torna-se assaz interessante analisar as escolhas estratégicas dos 

agentes económicos nas opções que fazem em toda a cadeia de valor inerente à 

problemática em estudo. 

 

1.3 - Pertinência do Estudo 

As alterações climáticas são, actualmente, consideradas uma das mais sérias 

ameaças a nível global, com fortes impactes nos ecossistemas, na qualidade da 

água, na saúde humana e nas actividades económicas, sendo um dos temas mais 

marcantes da agenda nacional e internacional do ambiente e do desenvolvimento 

sustentável.  

A abordagem desta problemática é enquadrada, ao nível mundial, com a criação do 

Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC - Intergovernmental 

Panel for Climate Change) em 1988, com a assinatura da Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (CQNUAC / UNFCC - United Nations 

Framework Convention on Climate Change) em 1992, na Cimeira da Terra e, 

posteriormente, com a adopção do Protocolo de Quioto (PQ), em 1997. 

 

De acordo com o IPCC - entidade que congrega cientistas de todo o mundo - a 

causa destas alterações reside nas emissões de GEE resultantes das actividades 

humanas e responsáveis pelo aumento das concentrações de GEE na atmosfera, 

causando, em acréscimo ao efeito de estufa natural, um aquecimento médio 

adicional da superfície da Terra e da atmosfera. Este aumento das concentrações 

de GEE pode afectar adversamente os ecossistemas naturais e a humanidade, e 
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contribuir para a ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos, tais como 

ondas de calor, cheias, fogos florestais e problemas relacionados com a saúde 

pública. 

As actividades humanas que mais contribuem para as alterações climáticas 

incluem, em particular, a queima de combustíveis fósseis e a desflorestação, ambas 

responsáveis por emissões de CO2, o principal gás responsável pelas alterações 

climáticas. 

Vários cientistas prevêem que, se não for implementada nenhuma acção para 

reduzir as emissões de GEE responsáveis pelas alterações climáticas, a temperatura 

global mundial aumente cerca de 3ºC a 5ºC durante os próximos 100 anos, sendo 

esta taxa de aquecimento global superior a qualquer outra registada após a Idade 

do Gelo. 

O IPCC descobriu em 2001 que a temperatura média global da superfície terrestre 

sofreu um aumento de 0,6ºC durante os últimos 100 anos, um aumento superior a 

qualquer outro que tenha ocorrido nos últimos 1000 anos. Recorrendo a vários 

cenários de crescimento económico, o IPCC estima que a temperatura terrestre 

possa aumentar entre 1,4 a 5,8ºC entre 1990 e 2100. 

 

Especialmente após a publicação do 3º relatório de síntese dos trabalhos 

desenvolvidos pelo IPCC, e tendo como base o princípio da precaução, têm vindo a 

ser reforçadas, as preocupações sobre os impactes associados a este fenómeno e 

adiantadas propostas tendentes a assegurar as respectivas mitigações e garantir a 

aplicação de medidas de adaptação em áreas territoriais vulneráveis. 

 

No contexto internacional, a União Europeia (UE) assumiu um papel decisivo de 

liderança do processo, tendo vindo a considerar, a nível interno, a tomada de 

decisões que lhe permitirão o cumprimento dos objectivos de redução de emissões 

estabelecidos para o período entre 2008 e 2012. 
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No âmbito da sua estratégia para a redução de emissões de GEE, a Comissão 

Europeia, lançou em Março de 2000, o Programa Europeu para as Alterações 

Climáticas (PEAC), com o objectivo de identificar e desenvolver um conjunto de 

políticas e medidas necessárias ao cumprimento do PQ. 

 

O PQ é apenas o primeiro passo para combater as alterações climáticas, havendo, 

por isso, necessidade de implementar acções pós-2012 (fim do primeiro período de 

cumprimento do PQ) por forma a dar cumprimento ao objectivo principal da 

CQNUAC - estabilizar as concentrações na atmosfera de GEE a um nível que evite 

uma interferência antropogénica perigosa com o sistema climático.  

 

É por isso importante analisar até que ponto a comercialização dos direitos de 

emissão de CO2, constitui um meio de os agentes económicos poderem reduzir a 

sua emissão e poder constituir um incentivo, ou não, ao desenvolvimento de 

inovações tecnológicas, e outras, que permitam também às empresas serem mais 

eficientes (não só energeticamente, mas também ao nível organizativo e de 

processos) de molde a estabilizar as concentrações na atmosfera de GEE.  

Mais relevante se torna analisar o sector energético, quando este é um dos 

principais sectores responsáveis pelas emissões de GEE, e com maior visibilidade e 

facilidade de actuação por partes dos agentes económicos. 

 

1.4 - O Contexto Económico e Social 

As preocupações ambientais da sociedade actual começaram a ganhar relevo a 

partir da realização em 1972 da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 

em Estocolmo. Contudo somente em 1987 adquiriram uma perspectiva mais 

incisiva, a partir da publicação do Relatório “Our common future”, mais mediatizado 

como Relatório Bruntland (1987), onde pela primeira vez aparece consignada a 

expressão do desenvolvimento sustentável, como aquele que “permite satisfazer as 
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necessidades do presente sem comprometer as possibilidades das gerações futuras 

satisfazerem as suas”.  

 

Na Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro, em 1992, foi assinada a CQNUAC 

(UNFCCC). Esta Convenção constituiu uma declaração da vontade política dos 

países da ONU em limitarem as emissões poluentes que dão origem àquelas 

alterações climáticas (relacionadas, no essencial, com um aumento da temperatura 

global do planeta, em resultado do chamado “efeito de estufa”). O objectivo último 

da Convenção é pois a estabilização da concentração de GEE na atmosfera a um 

nível que evite uma interferência antropogénica perigosa com o sistema climático. 

 

Na Conferência realizada em 1997, em Quioto, no Japão, estabeleceu-se o primeiro 

compromisso com vínculo jurídico: o Protocolo de Quioto. Este entrou em vigor em 

16 de Fevereiro de 2005, na sequência da ratificação por 55 países, representando 

um mínimo de 55% das emissões totais de CO2 das Partes incluídas no anexo I à 

UNFCCC verificadas em 1990. 

O compromisso global é o de diminuir, entre 1990 e o período que decorre entre 

2008 e 2012, as emissões dos gases que provocam o efeito de estufa, em 5,2% 

relativamente ao nível de emissões no ano base de 1990. Nessa sequência a 

Comunidade Europeia, estabeleceu como meta reduzir as suas emissões de GEE em 

8%, cabendo a cada país diferentes metas individuais no âmbito do Acordo de 

Partilha de Responsabilidades (Burden Sharing Agreement- Decisão n.º 

2002/358/CE, de 25 de Abril) da UE. 

 

Os gases considerados pelo compromisso são seis: dióxido de carbono (CO2), 

hidrofluorcarbonetos (HFC), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), perfluorcarbonetos 

(PFCS) e o hexafluoreto de enxofre (SF6). De entre as emissões cobertas pelo PQ, 

as de CO2 são largamente predominantes (representam mais de 95% do total, 

quando avaliado em volume absoluto). Contudo, o PQ não se refere ao volume 
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absoluto de emissões, antes ao potencial contributo negativo dessas emissões para 

o aquecimento global. Os compromissos assumidos em Quioto são expressos em 

toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2e, ou global warming potential 

(GWP)), pelo que, no caso dos outros gases, há que afectar as respectivas 

emissões através de factores de conversão apropriados a cada gás.  

 

Na figura 2 podemos ver que alguns países terão de reduzir substancialmente os 

seus níveis de emissões enquanto outros podem mesmo aumentá-las, como é o 

caso de Portugal que pode apresentar um nível de emissões de GEE, 27% superior 

ao apresentado em 1990, o que representa o maior aumento percentual de todos 

os países da UE-15. 

 

Figura 2 – Metas de emissão de GEE para o ano de 2010   
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O PQ prevê que, na contabilização das emissões, se deverá utilizar o valor das 

emissões, líquido de quaisquer variações no stock de gases absorvidos em 

sumidouros. Esses sumidouros terão que resultar de actividades humanas 

directamente ligadas a modificações no uso da terra ou a processos de florestação, 

reflorestação ou desflorestação e que tenham sido desenvolvidas depois de 1990. 
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O PQ prevê quatro mecanismos de flexibilidade, de forma a possibilitar, a cada 

país, o cumprimento dos compromissos assumidos através de medidas com uma 

eficaz relação custo-benefício. Analisam-se, seguidamente, esses quatro 

mecanismos: 

1. Cumprimento Colectivo (Joint Fullfilment) 

Trata-se do mecanismo que a UE utiliza (por isso também conhecido por 

Community bubble). O “cumprimento colectivo” permite que dois ou mais países 

estabeleçam entre si um acordo, nos termos do qual a verificação do cumprimento 

do Protocolo não é feita país a país, como seria normal, mas colectivamente. 

Os países da UE comprometeram-se, em Quioto, a uma redução de 8% nas 

emissões dos GEE. Com este mecanismo não se torna necessário que todos os seus 

países reduzam as emissões em 8%, mas sim que a UE, no seu conjunto, alcance 

essa redução, independentemente das reduções que se verificarem em cada um 

dos países que a constituem.  

 

2. Transacção (Comércio/Mercado) de Emissões (Emissions Trading) 

Trata-se de uma versão “comercial” do mecanismo de “cumprimento colectivo”. Um 

país que estime não ser capaz de cumprir, estritamente, o limite de emissões a que 

se comprometeu no âmbito do Protocolo, pode “adquirir” emissões a um outro país 

que estime não ir utilizar, integralmente, as emissões a que, nos termos do 

Protocolo, tem direito. O país adquirente pode adicionar as emissões que comprou 

ao “seu” limite de emissões, alargando-o, enquanto o país que vendeu emissões 

tem que as subtrair ao seu montante. 

Com o comércio de emissões pretende-se obter soluções ao mínimo custo, ou seja, 

fornece-se incentivos às empresas que apresentam grandes custos marginais de 

redução da poluição, de comprar licenças às empresas que apresentam menores 

custos, pretendendo-se ainda incentivar a redução das emissões poluentes através 

da valorização dos respectivos títulos (licenças) de emissão. 

 



 20 

É fixado à poluição um preço traduzido no custo de oportunidade de uso das 

licenças de emissão. Os poluidores que consigam preencher padrões de 

comportamento ambientalmente sustentável mais exigentes do que aqueles que 

estão obrigados a adoptar têm a possibilidade de vender ou ceder temporariamente 

a outros os seus títulos (sistema Banking). Deste modo, quem apresentar baixos 

custos de controlo passa a dispor de um incentivo ao aumento desse controlo, 

vendendo os direitos que passam a deter em excesso àqueles que incorrem em 

custos mais elevados para o realizarem. O valor resultante da escassez de títulos 

de emissão fornecerá um incentivo à transacção dos mesmos. 

O limite inicialmente fixado pode corresponder a uma quantidade de poluição igual 

ou inferior à já existente. Quando assim é, uma empresa que pretenda iniciar ou 

expandir a sua actividade na área em causa só o poderá fazer se não provocar o 

aumento da carga poluente total na referida zona. Deste modo, a única opção que 

lhe resta é reduzir as suas emissões num outro sector ou produto (sistema Netting) 

ou adquirir licenças de emissão a outras empresas aí localizadas (sistema Bubble). 

Nesta última hipótese, as entidades vendedoras serão obrigadas a reduzir as suas 

emissões poluentes num montante, pelo menos, igual ao produzido pela nova 

entidade (sistema Offset). 

 

O mecanismo da “transacção de emissões” (que, nos termos do Protocolo, deverá 

ser complementar de outras medidas tomadas a nível nacional) poderá ser 

particularmente relevante em certos casos: países com economias em transição 

poderão ter, neste momento, níveis de emissões abaixo das que tinham em 1990 e 

estarem, por isso, em condições de se transformarem em potenciais vendedores de 

emissões.  

O Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE - Directiva 2003/87/CE) 

abrange o sector da produção de electricidade (todas as centrais com mais de 20 

MW), refinação de petróleo, produção de cimento, ferro e aço, vidro e cerâmica, 

produção de pasta de papel e papel. O sistema abrange apenas as emissões de 
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CO2. O CELE prevê a atribuição a cada instalação elegível de uma determinada 

quantidade de licenças de emissão, que podem ser em excesso ou defeito 

relativamente às emissões efectivas. 

Cada instalação poderá comprar ou vender as licenças, reduzir ou aumentar as 

emissões, participar em projectos de mecanismo de desenvolvimento limpo ou 

implementação conjunta. O que é necessário é que, no fim do período, cada 

instalação tenha licenças para as emissões efectuadas. 

As licenças são atribuídas de acordo com o Plano Nacional de Atribuição de Licenças 

de Emissão (PNALE), que tem dois pontos essenciais: a definição do total nacional 

de licenças de emissão a colocar no mercado tendo em conta o compromisso 

nacional e a divisão do total de licenças usando os critérios definidos na directiva. 

Quer no período 2005/2007, quer no período 2008/2012 as licenças são concedidas 

gratuitamente. 

 

Quem não tiver, no final do período, licenças para o total emitido sofre penalidades 

(40€/ton CO2 entre 2005 e 2007 e 100€/ton CO2 entre 2008 e 2012), deduz os 

direitos de emissão em falta no período seguinte e é publicitado enquanto 

instalação não cumpridora. A uma licença de emissão corresponde o direito de 

emitir uma tonelada de dióxido de carbono. Para que o comércio de emissões não 

se torne num pesado encargo, é imprescindível o investimento na modernização 

dos sectores mais poluidores. Isto, para que não seja necessária a compra de 

direitos de emissão aos países ou empresas menos poluidores. Os limites fixados 

obrigam as empresas a tornarem-se mais eficientes. O bom funcionamento do 

sistema dependerá também do quanto mais credíveis e ambiciosos forem os planos 

de distribuição de emissões. 

 

O CELE entrou em funcionamento a 1 de Janeiro de 2005 e abrange mais de 11 mil 

indústrias europeias a quem foram atribuídas licenças. Há um mercado emergente 
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resultante das licenças de emissão de GEE (também designado mercado de 

carbono), com um comércio anual avaliado em 10 biliões de dólares. 

 

3. Implementação Conjunta (Joint Implementation) 

Trata-se de uma versão “técnica” do mecanismo da “transacção de emissões”. Nos 

termos da “implementação conjunta”, dois países do Anexo I (“desenvolvidos”) do 

PQ podem acordar na concretização, por um dos países, de um projecto, no 

território do outro país, que reduza, de uma forma “certificada”, as emissões de 

GEE (ou que aumente a capacidade de absorção de sumidouros). 

Em consequência, o país que concretizar o projecto adquire o direito de adicionar as 

emissões que evitou, com o projecto, ao montante das emissões a que, nos termos 

do Protocolo, tem direito, enquanto o país em cujo território o projecto foi 

desenvolvido, tem que subtrair as emissões evitadas ao respectivo montante. Tal 

como o mecanismo de “transacção de emissões”, também a “implementação 

conjunta” deverá ser complementar de outras medidas tomadas a nível nacional, 

devendo ficar bem esclarecido como “certificar” o projecto, como quantificar os 

seus benefícios e como os verificar, e como assegurar que, não existindo o 

projecto, aqueles benefícios não ocorreriam.  

 

4. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (Clean Development 

Mechanism) 

Trata-se do alargamento do conceito da “implementação conjunta” para países em 

vias de desenvolvimento (exteriores ao Anexo I). Nos termos do “mecanismo de 

desenvolvimento limpo”, um país do Anexo I pode acordar com um país em vias de 

desenvolvimento a concretização, pelo país do Anexo I, de um projecto, no 

território do país em vias de desenvolvimento, que reduza, nesse país, de uma 

forma “certificada”, as emissões de GEE. 

Em consequência, o país do Anexo I adquire o direito de adicionar as emissões que 

evitou, com o projecto, ao montante das emissões a que, nos termos do Protocolo, 
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tem direito. Para tornar efectivo o “mecanismo de desenvolvimento limpo”, o 

Protocolo prevê a constituição de um fundo que auxilie no financiamento dos 

projectos, para além da necessidade, como nos outros mecanismos, de esclarecer 

critérios e metodologias de trabalho. 

 

Pese embora a dissertação incidir sobre a influência do mecanismo de comércio de 

emissões na actividade das empresas, é relevante explicitar os outros mecanismos, 

porquanto os mesmos podem ser utilizados em alternativa, ou 

complementarmente, com aquele, no sentido de resposta às necessidades das 

empresas. 

 

1.5 - Situação Actual de Portugal 

Portugal tem uma dependência energética primária do exterior de 85% que é 

decomposta em 13% do carvão, 13% de gás natural, 71% de petróleo e 3% de 

electricidade. O que se traduz simultaneamente num consumo altamente poluente 

de energia e numa enorme sensibilidade à variação dos seus preços. E que custa, 

além do mais, um terço do défice externo. Mesmo se analisarmos apenas a energia 

primária produzida em Portugal, a situação é igualmente inquietante. Apenas um 

quarto da produção é feita com energia limpa. O restante é uma enorme chaminé 

de CO2. 

Portugal está ainda longe dos compromissos de redução de poluição atmosférica 

que assumiu no PQ, estando a emitir CO2 muito acima da meta fixada para o país. 

Esta conclusão decorre da análise aos últimos dados relativos às emissões de GEE 

em Portugal, disponibilizados pela Agência Europeia de Energia (AEE) e 

apresentados e submetidos à CQNUAC. Portugal registou um aumento de emissões 

de CO2 de 40,4% relativamente ano de referência de 1990, pelo que estamos cerca 

de 13 pontos percentuais acima da meta estabelecida para Portugal, que é de 27%.  
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A seca de 2005 contribuiu em 3,9 pontos percentuais para o aumento das emissões 

de CO2 em Portugal, sendo os numerosos incêndios florestais dos últimos anos 

outro factor que contribuiu para o agravamento da situação. Os mesmos dados 

mostram que em 2005 Portugal evitou a produção de 1,7 milhões de toneladas, 

através da importação de electricidade, enquanto a produção de energia eólica 

permitiu poupar mais meio milhão de toneladas. O total destas duas parcelas 

significou uma diminuição de 2,2 milhões de toneladas de emissões de CO2, o que 

representa uma redução de 3,8 pontos percentuais na percentagem de emissões 

acima do limite de Quioto. 

 

No mercado europeu foram transaccionadas em 2006, 817 milhões de toneladas de 

carbono, no valor de 16 mil milhões de euros. Durante o mesmo ano as empresas 

portuguesas transaccionaram cerca de 900 mil toneladas de carbono, um valor 

aproximado de 15 milhões de euros. 

 

1.6 - Objectivos 

A presente tese tem três objectivos para os quais procura dar resposta: 

- Analisar a criação do mercado de licenças de emissões de CO2 como medida de 

intervenção dos poderes públicos para correcção das falhas de mercado, em 

particular para a resolução de externalidades negativas associadas a novos 

problemas ambientais; 

- Compreender como as empresas do sector energético português estão a 

organizar-se neste novo mercado; 

- Analisar se este novo mercado é indutor de inovação tecnológica e melhoria dos 

processos produtivos e organizacionais. 

 

A análise do segundo e terceiro objectivo terá o seu enfoque no sector energético 

português, enquanto sector preponderante e relevante na quantidade de emissões 
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de CO2, e sobre um conjunto de empresas que se pretendem representativas do 

sector. 

 

1.7 - Questões de pesquisa 

Face à temática envolvente ao projecto, formularam-se as seguintes questões de 

pesquisa, que serviram de objecto norteador durante todo o percurso e para as 

quais se procurou dar resposta: 

- Como é que as empresas do sector energético estão a organizar-se para dar 

resposta ao mercado de licenças de emissões de CO2? 

- Existem acções e objectivos internos das empresas para reagir ao novo mercado 

de licenças de emissão de CO2? 

- Estão a ser desenvolvidas tecnologias com potencial para mitigar as emissões de 

CO2 e os seus efeitos ambientais nas empresas do sector energético? 

 

1.8 - Hipóteses de partida 

As hipóteses de partida aqui consideradas como dando resposta aos objectivos da 

dissertação são as seguintes: 

- As empresas vêem o mercado de emissões como um peso regulatório em vez de 

verem uma oportunidade de negócio;  

- Nos objectivos da empresa predominam os factores de eficiência de custos, pelo 

que a adopção de métodos de produção ambientalmente correctos não é um 

objectivo prioritário da empresa, não havendo muitas atitudes voluntárias para 

combater a poluição; 

- Factores externos à empresa influenciam na sua atitude de gerar e adoptar 

inovações ambientais. As regulamentações são necessárias para induzir as 

empresas a adoptarem tecnologias mais limpas e os sectores considerados mais 

poluidores serão os mais forçados a diminuírem os seus impactos ambientais; 

- As empresas que adoptam e geram inovações ambientais são as que investem 

mais em I&D, têm a questão ambiental inserida nos seus objectivos e valores e têm 
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uma melhor situação financeira (uma vez que a preservação ambiental é, muitas 

vezes, considerada um custo). 

 

1.9 - Metodologia  

Para responder às questões colocadas optou-se por recorrer à realização de estudos 

de caso através da concretização de entrevistas com responsáveis de empresas nas 

respectivas áreas envolvidas na temática em análise. Outras poderiam ter sido 

desenvolvidas, como a realização de inquéritos pelo correio, contudo, achou-se 

como sendo mais enriquecedora, a análise da temática em causa, com a recolha de 

informações junto dos respectivos entrevistados e de questões de respostas mais 

abertas e abrangentes.  

A alternativa de recolha de variáveis estatísticas sobre o fenómeno ambiental, 

sobre o sector da energia, bem como indicadores sobre as tecnologias aí adoptadas 

seria outra alternativa. Porém a complexidade do fenómeno em causa, com vários 

processos a ocorrer em simultâneo, torna difícil o estabelecimento de associações 

sólidas e sistemáticas de forma objectiva. 

 

Como preparador dos estudos de caso sobre as empresas seleccionadas foram 

feitas consultas à bibliografia especializada, colecta de dados estatísticos e 

entrevistas. Essas entrevistas visaram descobrir como a temática ambiental, em 

particular decorrente da participação no Comércio de Emissões, vem sendo 

incorporada no desenvolvimento e adopção das tecnologias usadas, e das com 

potencial utilização, bem como da dinâmica inovadora de todo o processo 

subjacente.  

 

Para identificar as empresas do sector energético a seleccionar consultou-se a 

proposta portuguesa de atribuição de licenças de emissão ao abrigo do PNALE para 

2008-2012 (PNALE II). 
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Também conforme o PNALE II, dentro do sector “Energia/Centrais Termoeléctricas” 

analisaram-se na totalidade os subsectores “Carvão” e “Centrais de Ciclo 

Combinado com Turbinas a Gás” (CCGT), e parte do subsector “Fuel”, 

representando 92% da totalidade deste sector, e no sector “Energia/Refinação” 

analisou-se o subsector “Refinação” na sua globalidade, porquanto a análise deste 

segmento está nas mãos de uma única empresa no país, a Petrogal, S.A.. 

 

A relevância do sector energético no total nacional de emissões constata-se pela 

oferta de energia, representada em três grandes sectores: centrais termoeléctricas, 

refinação e cogeração (este não analisado), que representam 21,244 MtCO2/ano, 

ou seja 61% do total nacional das licenças de emissão CO2, fixadas em 34,81 

MtCO2/ano. A abrangência de análise da tese é representativa de 16,048 

MtCO2/ano, ou seja 76% do total do sector energético (21,244 MtCO2/ano) e 46% 

do total de licenças de emissão de CO2 do país (16,048 MtCO2/ano em 34,81 

MtCO2/ano). 

 

1.9.1 - Caracterização do Método 

O Método do Estudo de Caso (MEC) é um método das Ciências Sociais e, como 

outras estratégias, tem as suas vantagens e desvantagens que devem ser 

analisadas à luz do tipo de problema e questões a serem respondidas, do controlo 

possível ao investigador sobre o real evento comportamental e o foco na 

actualidade. 

 

Vários autores preferem chamar de estratégia em vez de metodologia de 

investigação, referindo que o MEC "não é uma técnica específica. É um meio de 

organizar dados sociais preservando o carácter único do objecto social estudado" 

(Goode e Hatt, 1969, p.422). Yin (1989, p.23) afirma que "o estudo de caso é uma 

inquirição empírica que investiga um fenómeno contemporâneo dentro de um 

contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenómeno e o contexto não é 
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claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas". Esta 

definição, apresentada como uma "definição mais técnica" por Yin (1989, p.23), 

ajuda-nos, segundo ele, a compreender e distinguir o método do estudo de caso de 

outras estratégias de pesquisa como o método histórico e a entrevista em 

profundidade, o método experimental e o survey (levantamento). 

 

Ao comparar o MEC com outros métodos, Yin (1989) afirma que para se definir o 

método a ser usado é preciso analisar as questões que são colocadas pela 

investigação. De modo específico, este método é adequado para responder às 

questões "como" e '"porquê" que são questões explicativas e tratam de relações 

operacionais que ocorrem ao longo do tempo mais do que frequências ou 

incidências, e se pretende entender um fenómeno social complexo. 

De acordo com Yin (1989), a preferência pelo uso do Estudo de Caso deve ser dada 

quando do estudo de eventos contemporâneos, em situações onde os 

comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas onde é possível 

fazer-se observações directas e entrevistas sistemáticas.  

De forma sintética, Yin (1989) apresenta quatro aplicações para o MEC: 

1. Para explicar ligações causais nas intervenções na vida real que são muito 

complexas para serem abordadas pelos 'surveys' ou pelas estratégias 

experimentais;  

2. Para descrever o contexto da vida real no qual a intervenção ocorreu;  

3. Para fazer uma avaliação, ainda que de forma descritiva, da intervenção 

realizada;  

4. Para explorar aquelas situações onde as intervenções avaliadas não 

possuam resultados claros e específicos.  

 

1.9.2 - Justificação da Metodologia 

Em consonância com os objectivos e as características do objecto de estudo da 

presente tese, privilegiou-se a metodologia qualitativa, estudo de caso, que 
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segundo os autores referidos anteriormente, coloca em evidência a essência dos 

eventos propostos. De acordo com estes autores, sendo os fenómenos qualitativos 

marcados pela intensidade, a análise qualitativa prioriza a análise vertical, 

estudando os fenómenos em profundidade. Desse modo, pode passar pelo que é 

mais recorrente, mas deve ultrapassar a linearidade dos dados e alcançar uma 

interpretação mais profunda e cautelosa do simbólico, incluindo até mesmo o 

silêncio e o não-dito.  

A estratégia de pesquisa depende, como vimos, do tipo de questão da pesquisa, do 

grau de controlo que o investigador tem sobre os eventos a analisar e o foco 

temporal dos mesmos (contemporâneos versus históricos). 

 

1.9.3 - Instrumentos Utilizados 

Os instrumentos de recolha de dados para incrementar este método de estudo são 

as entrevistas, documentos, observação directa e observação participante. As 

entrevistas poderão variar entre as entrevistas altamente informais e de diálogo, 

até às altamente estruturadas e previamente definidas. Relativamente, aos 

documentos possivelmente utilizados, estes poderão ser memorandos, relatórios, 

comunicados, planos, jornais internos, propostas, etc. 

Num estudo qualitativo, os dados recolhidos assumem emblematicamente a forma 

de apontamentos (notas pontuais), ou transcrições de entrevistas gravadas durante 

a visita ao local onde a situação que se pretende estudar se desenrola. 

Os instrumentos utilizados foram a entrevista aberta e estruturada e a recolha de 

documentação. O que torna a entrevista um instrumento privilegiado para a recolha 

de informações sobre um determinado fenómeno, é ser um dos processos mais 

directos para obter informações junto dos indivíduos participantes no processo a 

observar. Este instrumento, permite de igual forma percepcionar as condições 

estruturantes da realidade, sistemas de valores, normas e símbolos por meio do 

discurso do sujeito. A entrevista aberta permite a análise dos dados de forma 

simplificada e objectiva, visto que as respostas dão informação mais rica e 
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detalhada, podendo em muitas circunstâncias obter informações inesperadas. Serve 

para extrair factos opiniões dos entrevistados. Também se considerou a entrevista 

como estruturada, porquanto perguntas pré-formuladas com respostas fechadas 

foram realizadas.  

 

O material recolhido e analisado é utilizado para corroborar evidências de outras 

fontes e/ou acrescentar informações, de modo a completar os resultados obtidos. 

 

1.10 - Elaboração e avaliação do questionário 

Como ferramenta de recolha de notas de campo durante a entrevista, realizou-se 

um questionário – guião de entrevista com vista a estandardizar as variáveis 

estudadas e analisadas a cada entrevistado.  

O questionário é composto essencialmente por perguntas abertas, para que o 

observador possa fazer quando necessário uma análise simplista da situação ou 

aprofundá-la de forma mais objectiva quando necessário para a compreensão de 

alguma tarefa ou acção. Também se usaram perguntas fechadas, nas variáveis em 

que se pretende retirar, o mais objectivamente, as inteirações ocorridas no 

desenrolar do procedimento de actuação.  

O questionário procura dar resposta às três questões de partida da tese e, 

portanto, são recolhidos dados sobre variáveis de investigação – categorias, 

escolhidas de acordo com a natureza e objectivos da temática analisada. 

Apresenta-se em Anexo I o questionário utilizado. A estratégia analítica dos dados 

recolhidos passou pelo seu tratamento organizado e esquematizado dos dados de 

modo a tratar imparcialmente as evidências, extrair conclusões analíticas e 

apresentar interpretações e descrições alternativas.  

 

A forma para analisar os resultados do estudo de caso efectuado foi baseada nas 

proposições teóricas – referencial teórico. Os objectivos e o “design” iniciais do 

estudo foram baseados sobre essas proposições, as quais reflectem um conjunto de 
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questões de pesquisa, e revisões da literatura. Estas proposições forneceram a 

orientação teórica que direccionou a análise do estudo. Isso ajudou a focalizar a 

atenção sobre certos dados e a ignorar outros, além de auxiliar a organizar o 

estudo como um todo e a definir explicações alternativas a serem examinadas – 

proposições teóricas sobre relações causais. 

Os resultados foram tratados de forma confidencial, não se identificando pessoas 

nem qualquer tipo de informação assim considerada. 

 

1.11 - Limitações do estudo 

Uma das necessárias implicações da adopção da presente metodologia é que os 

estudos de caso não permitem um tratamento estatístico, mais objectivo e fácil de 

analisar na recolha das respostas obtidas. Ainda assim, algumas das questões 

objecto das entrevistas são perguntas fechadas, com as vantagens inerentes de 

tratamento, procurando-se, para as restantes, proceder a um esquematização das 

respostas, sempre que para tal fosse possível, que permitisse uma melhor 

comparabilidade das respostas. 

 

Um outro aspecto levantado por Goode e Hatt (1967, p.426), é que o "...perigo 

básico no seu uso é a resposta do investigador...que chega a ter a sensação de 

certeza sobre as suas próprias conclusões". Isto significa que o sentimento de 

certeza do investigador é grande e, segundo Goode e Hatt (1967, p.427), o 

"resultado, naturalmente, é uma grande tentação de extrapolar, sem garantia". 

Ainda segundo estes autores, a ocorrência deste sentimento de certeza pode 

resultar no perigo de se negligenciar ou deixar de verificar a fidedignidade dos 

dados registados, da classificação usada ou da análise dos dados.  

 

Segundo Yin, (1989) uma outra preocupação em relação a este método é o facto 

dele fornecer uma pequena base para generalizações científicas uma vez que, por 
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estudar um ou alguns casos não se constitui em amostra da população e, por isto, 

torna-se sem significado qualquer tentativa de generalização para populações. 

É também uma preocupação frequente com este método o facto de eles tomarem 

muito tempo e resultarem em documentos volumosos e de difícil leitura. 

 

Por último, a delimitação do campo de análise com a escolha das empresas alvo de 

estudo. Trata-se de uma pequena amostra num universo muito abrangente, e como 

qualquer escolha existe alguma subjectividade. No entanto, as empresas escolhidas 

são representativas da temática em causa, e pela dimensão das mesmas e 

respectivo volume de emissões, são um indicador e referencial para os outros 

agentes económicos. 

 

Contudo, estes problemas podem ser contornados. Yin (1989) e Goode e Hatt 

(1967), propõem algumas medidas para que se possa obter um bom estudo de 

caso: 

1. Desenvolver um plano de pesquisa que considere estes perigos ou críticas. 

Por exemplo, com relação ao sentimento de certeza, pode-se usar um 

padrão de amostra apropriado pois, "sabendo que sua amostra é boa, ele 

tem uma base racional para fazer estimativas sobre o universo do qual ela é 

retirada" (Goode e Hatt, 1989, p.428).  

2. Ao fazerem-se generalizações, da mesma maneira que nas generalizações a 

partir de experiências, fazê-las em relação às proposições teóricas e não 

para populações ou universos (Yin, 1989).  

3. “…Desenvolver um conjunto de instruções para decidir se um determinado 

caso está dentro de uma categoria utilizada e estas instruções devem ser 

escritas de maneira que outros cientistas possam repeti-las" (Goode e Hatt, 

1969, p.428-429).   

4. Evitar narrações longas e relatórios extensos uma vez que relatórios deste 

tipo desencorajam a leitura e a análise do estudo do caso.  
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Deste modo, à guisa de resumo, no projecto de pesquisa elaborado foram 

consideradas as questões de estudo (pesquisa) com a clarificação precisa da 

natureza das questões referidas definidas no ponto 7 supra. Foram definidas as 

proposições do estudo, ou seja, as hipóteses de partida, definidas no ponto 8, que 

dizem respeito ao que será examinado e onde se procura demonstrar as evidências 

relevantes da parte empírica.  

A unidade de análise, relacionada com a definição do que o estudo de caso é e 

implícita nas definições das questões de estudo (pesquisa), é, por um lado, a 

implantação de um processo, como é o mercado de emissões, e por outro, uma 

eventual mudança organizacional, decorrente da análise do primeiro. 

A análise no estudo de caso é feita relacionando-se as informações obtidas com as 

proposições estabelecidas no início (ponto 8) e os critérios para interpretação dos 

dados, as análises e inferências, são apresentadas no Anexo II. 

 

Assim, neste 1.º capítulo enquadra-se a problemática em estudo e define-se o que 

se pretende analisar, decorrente das premissas assumidas. O 2.º capítulo apresenta 

a fundamentação teórica para a explicação da actuação das empresas face à 

regulamentação ambiental imposta, e o papel da inovação e suas especificidades na 

relação entre ambiente e competitividade das empresas. O capítulo 3.º apresenta a 

justificação para a criação do mercado de licenças de emissões, e explica o seu 

funcionamento com as suas vantagens e desvantagens. No capítulo 4.º explica-se a 

pertinência de abordagem do sector energético e o actual contexto que o mesmo 

atravessa, com todas as ameaças e desafios presentes. No capítulo 5.º procura-se, 

através dos estudos de caso efectuados, dar resposta aos objectivos da tese, 

através das questões de pesquisa efectuadas e confirmando, ou não, as hipóteses 

de partida. Por fim, no 6.º capítulo apresentam-se as conclusões, pistas para 

investigações futuras e algumas recomendações consideradas pertinentes. 
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2 - Ambiente é Mercado? 

 

2.1 - Ambiente versus Competitividade 

A relação entre a actividade económica, ou o desenvolvimento económico, e a 

preservação (da qualidade) do ambiente, é caracterizada por uma série de 

interacções complexas e ambivalentes. A actividade económica tem um duplo 

impacto sobre o meio ambiente. Por um lado, é utilizadora de recursos naturais 

(energéticos e matérias-primas) e lança no meio ambiente os desperdícios, por 

outro, é a actividade económica que permite fazer face à degradação do ambiente, 

com actividades de prevenção e despoluição, com os meios financeiros, técnicos e 

tecnológicos gerados. 

 

Um dos argumentos usualmente apresentados como justificativo para o 

abrandamento de medidas de controlo ambiental é o de que o aumento dos gastos 

ambientais reduz a competitividade nacional relativamente a outros países onde 

tais controlos são inexistentes. Trata-se de uma visão bastante difundida em países 

em desenvolvimento, usualmente associada à ideia de que a questão ambiental é 

algo artificialmente imposto por países desenvolvidos, sob o lema de que os países 

ricos já degradaram o seu ambiente, mas agora usam a questão ambiental para 

interferir no desenvolvimento económico dos países mais pobres. Sob este ponto de 

vista, poluir seria inevitável para garantir o crescimento industrial e, 

consequentemente, o desenvolvimento económico. 

Tradicionalmente o ambiente era visto como uma ameaça à actividade económica, 

com a imposição de restrições e aumentos de custos que limitam a competitividade 

(na óptica da redução de custos), e capacidade concorrencial das empresas. 

Contudo, também pode ser uma fonte de oportunidades e criação de vantagens 

competitivas. Há entre o ambiente e a competitividade uma relação caracterizada 

por feed-backs e trade-offs mas também efeitos de sinergias e complementaridade. 
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Nos últimos anos, a regulação1 tem sido a forma que os países, em particular os 

mais desenvolvidos, têm encontrado para lidar com esta relação.  

Há dois pontos em que os economistas e os decisores de políticas ambientais estão 

de acordo: o propósito da regulação ambiental é corrigir as externalidades 

negativas que diminuem o bem-estar social e a regulação ambiental deve impor 

custos em alguém (vulgarmente o poluidor). 

A maneira pela qual a imposição de normas ambientais afecta a competitividade 

das empresas e sectores industriais é percebida de forma distinta. A relação entre 

competitividade e preservação do meio ambiente passou a ser objecto de intenso 

debate, que se polarizou em duas vertentes de análise: a primeira acredita na 

existência de um trade-off, no qual estariam, de um lado, os benefícios sociais 

relativos a uma maior preservação ambiental, resultante de padrões e 

regulamentações mais rígidos; do outro lado, tais regulamentações levariam a um 

aumento dos custos. As regulamentações são necessárias para melhorar a 

qualidade ambiental, mas são igualmente responsáveis pelo aumento de custos e 

eventual perda de competitividade da indústria2.  

 

2.2 - A Hipótese de Porter 

Contudo, nas últimas décadas estas proposições foram alvo de grandes mudanças, 

e os proponentes de uma vertente alternativa da regulação ambiental vieram do 

campo da estratégia empresarial. Esta perspectiva foi mais claramente sumariada 

no trabalho de Michael Porter e é conhecida como a Hipótese de Porter (Porter e 

van der Linde, 1995). Segundo esta, a regulação ambiental pode (e deve) ser vista 

                                                 
1 Regular é estabelecer regras. Correntemente, distingue-se entre regulação e regulamentação, mas esta 
diferença não é sempre a mesma, dependendo do utilizador e da circunstância. Alguns associam 
regulamentação a actividades de natureza legislativa, à elaboração de decretos e leis, e regulação à 
actividade de concretizar o disposto na lei através de regras específicas. Também se considera 
regulamentação a produção de regulamentos técnicos específicos por parte dos organismos das 
administrações públicas. Estas interpretações podem originar confusão sem grande relevância numa 
análise económica do assunto. O que nos interessa, em geral, é o estabelecimento de regras, pelo que 
vamos aqui considerar regulação e regulamentação como expressões equivalentes. 
 
2 Isto se se considerar a competitividade apenas baseada em baixos custos, o que é uma visão da 
competitividade, algo estrita e bastante redutora da realidade, mas ainda muito usual. 
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como um instrumento de politica industrial com o objectivo de aumentar a 

competitividade das empresas, com a justificação que uma regulação bem 

desenhada leva as empresas em busca de inovações que levam a resultados, 

particular e socialmente, proveitosos. Isto sugere que a regulação ambiental pode 

ser uma estratégia win-win , i.e., ambas as partes podem beneficiar com ela. 

  

Segundo Porter e van der Linde (1995), há incentivos económicos associados à 

introdução de regulamentação ambiental que induzem um processo de 

reestruturação e de inovação no seio das empresas, que acaba por se reflectir 

positivamente na produtividade e eficiência com que os recursos são utilizados, 

compensando o acréscimo inicial dos custos, levando a uma maior competitividade 

das empresas. Deste modo, para estes autores uma regulamentação que imponha 

padrões ambientais mais elevados não é prejudicial para a competitividade das 

mesmas, essa é uma visão estática da actividade económica, em que tudo é 

mantido constante excepto a regulamentação. Na realidade, os agentes económicos 

actuam num ambiente competitivo e dinâmico, e para lidar com a regulamentação 

ambiental, as empresas optam, frequentemente, por desenvolver ou adoptar 

inovações.  

Assim, a obrigatoriedade de minimização dos impactos ambientais provocados, ou 

os possíveis danos ambientais que possam ocorrer, esta pressão que a regulação 

impõe leva as empresas a inovar, não só para minimizar aqueles impactos mas 

também por causa dos ganhos de produtividade nos recursos utilizados (vantagem 

competitiva como a imagem, diferenciação, maior qualidade, vantagens de ser first 

mover, redução dos tempos de realização, melhoria nos processos de produção, 

etc.), que as torna mais competitivas. Para Porter e van der Linde, este aumento de 

produtividade pode ser mais significativo que o aumento inicial dos custos, ou seja, 

os autores admitem que, numa primeira fase, há um aumento de custos para as 

empresas decorrente das imposições regulamentares e da adaptação das mesmas a 

essas exigências. Contudo, numa segunda fase, decorrente do processo de 
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adaptação as empresas desenvolvem ou adaptam inovações que lhes 

proporcionarão maiores benefícios, aumentando a competitividade das mesmas. 

Esta ideia ficou conhecida como a Hipótese de Porter.  

Para aqueles autores, a poluição é um sinal de ineficiência, como uma forma de 

desperdício económico resultante de uma utilização ineficaz, ineficiente ou 

incompleta dos recursos, ou de um défice no controlo dos processos. Se a poluição 

for deste modo encarada, e não como uma inevitabilidade decorrente da tecnologia 

(ou outro factor tido como exógeno), pode-se melhorar a performance ambiental e 

reduzir os custos de produção, ou seja, melhoramento ambiental e competitividade 

são as duas faces da mesma moeda, e, portanto, em última instância, o trade-off 

entre ambiente e economia, encarado nesta perspectiva da inovação e da 

produtividade, pode resolver-se. 

 

A relação que estes autores estabelecem entre ambiente e competitividade, através 

da inovação, não se expressa exclusivamente pelo efeito da regulação sobre as 

práticas de inovação e de operação das empresas (regulation-push innovation), 

mas há também o efeito que se manifesta pelo lado da procura, de preferência por 

produtos bem comportados ambientalmente (market-pull innovation). Em resumo, 

a relação entre ambiente, competitividade e inovação não se estabelece apenas por 

efeito da regulação, mas, segundo estes autores seria o mercado que também 

induz esse relacionamento.Sendo assim, não faz sentido a resistência das empresas 

à regulação, podendo mesmo ser prejudicial a longo prazo, até porque existe um 

mundo de novas oportunidades abertas pela inovação, como resposta à regulação. 

 

Podemos então considerar que os consumidores suportam custos adicionais 

(recursos que não são bem aproveitados) quando usam produtos que poluem ou 

desperdiçam energia. A perda de competitividade das empresas que não respeitam 

a regulamentação (mais poluidoras), pode resultar não apenas da degradação da 

sua imagem, mas também da deterioração da capacidade competitiva pelos preços. 



 38 

Mesmo na situação de ausência de regulamentação, as empresas poluidoras 

(ineficientes) sofrem perda de competitividade resultante do mau, ou incompleto, 

uso dos seus recursos. 

 

A regulação pode ser uma importante influência na direcção da inovação devido a 

um conjunto vasto de factores (Porter e van der Linde, 1995B, pp. 99): 

• Fornece informação acerca de possíveis fontes de ineficiência e de potenciais 

melhoramentos tecnológicos; mostra como eliminar materiais onerosos e 

como reduzir componentes do produto, embalagens e operações 

desnecessárias; fornece indicações acerca da simplificação do design dos 

produtos e da organização da produção; 

• Através da regulamentação as empresas tornam-se mais atentas e são 

estimuladas a recolher informação acerca do seu processo produtivo e dos 

impactes por ele causado; 

• Reduz a incerteza relativa aos investimentos ambientais; 

• Cria pressão externa para inovar; 

• Assegura o respeito pelo ambiente, mesmo nos casos em que os custos da 

regulamentação excedem os benefícios resultantes dos ganhos de eficiência 

associados à inovação; 

• Evita que qualquer empresa possa ganhar vantagem competitiva evitando 

os investimentos ambientais. 

 

2.3 – Argumentos contrários e a favor da Hipótese de Porter 

Vários autores mostram-se cépticos relativamente à hipótese formulada por Porter 

e van der Linde. Os principais argumentos utilizados são que a regulamentação 

impõe custos adicionais, directamente, através das despesas de controlo da 

poluição e, indirectamente, através do aumento dos preços dos factores produtivos 

que sejam afectados pela regulamentação (Jaffe et al. 1995). 
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A imposição de regulamentação ambiental ou de padrões mais elevados 

corresponde, normalmente, à imposição de novas restrições sobre o processo de 

decisão das empresas e isso dificilmente se traduz num abaixamento de custos já 

que o espaço de manobra das empresas passa a ser menor (Lanoie e Tanguay, 

1998). Deste modo, os agentes económicos são afastados das suas soluções, 

combinações óptimas e vêem-se limitados nas suas oportunidades, inclusive, de 

inovação. Esta posição baseia-se na ideia de que a regulamentação afasta as 

empresas da solução de mercado que, para algumas escolas do pensamento 

económico, é a única que conduz a uma solução óptima, em que a afectação dos 

recursos é a mais eficiente de todas. 

Os argumentos supra referidos, muito baseados em análises estáticas, põem a 

tónica nos efeitos da regulamentação directamente sobre os custos. 

 

Outro argumento refere-se à ideia (contrária à de Porter) de que a regulamentação 

pode levar a diminuições na produtividade dos recursos. Jaffe et al. (1995) 

apresenta cinco razões fundamentais pelas quais a regulamentação ambiental pode 

conduzir a reduções na produtividade que é retirada dos recursos: 

1. Há um desvio de recursos (financeiros, humanos e técnicos) para fins não 

directamente produtivos ou que estão ligados à obrigatoriedade de lidar com 

a regulamentação; 

2. A alteração de processos produtivos e práticas de gestão é incerta pois tanto 

pode torná-los mais eficientes como menos; 

3. O investimento ambiental pode causar um efeito de “crowding out“ 

resultando na redução de outro tipo de investimento (custo de oportunidade 

do investimento ambiental); 

4. Regra geral a regulamentação prevê isenções para determinados sectores 

ou empresas (normalmente os mais poluentes) o que além de provar que a 

regulamentação poderia prejudicar a competitividade desses sectores ou 

empresas, tem ainda o efeito perverso de desencorajar o investimento em 
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novas empresas (não evita o ónus para estas empresas do cumprimento da 

regulamentação); 

5. Muitas regulamentações ambientais prescrevem soluções tecnológicas 

específicas (“best available technology”) o que desincentiva a inovação. 

 

Uma outra corrente crítica coloca a tónica não na regulamentação e seus efeitos, 

mas no tipo de instrumentos de política ambiental e na intensidade da 

regulamentação ambiental. A hipótese de Porter só será verdadeira se os 

instrumentos de política forem concebidos tendo a preocupação de estimular a 

inovação (Majumdar e Marcus, 1998). Em termos gerais é admitido que os 

instrumentos económicos podem proporcionar às empresas maiores incentivos à 

inovação que a mera fixação de padrões ambientais ou o estabelecimento de 

regulamentação (Majumdar e Marcus, 1998). 

 

A distinção clássica dos instrumentos de política ambiental centra-se em 

instrumentos económicos e não económicos. Os económicos incidem directamente 

sobre a actividade económica, como as taxas, subvenções, os mercados de direitos 

ou de permissões. Os não económicos englobam as interdições ou autorizações, são 

normas, e também designados de mecanismos de comando e controlo. 

  

Quanto à intensidade da regulamentação ambiental, parece haver um nível crítico 

acima do qual a protecção adicional apenas contribui para a imposição de mais 

custos sobre as empresas, não compensáveis pela inovação (Lanoie e Tanguay, 

1998). Se o estímulo que a regulamentação dá à inovação não for suficientemente 

forte, ou se o processo de desenvolvimento e adopção da inovação for muito 

prolongado no tempo, ou se as oportunidades tecnológicas aparecerem 

continuamente enquanto as decisões de investimento e inovação são, 

necessariamente, discretas (Lanoie e Tanguay, 1998), as empresas poderão sofrer 

uma erosão da sua competitividade. 
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Outro, e talvez um dos principais argumentos críticos, respeita à influência do 

mercado na inovação. Se o mercado, por si só, se encarrega de tornar pouco 

competitivos os produtores que provocam impactes negativos no ambiente, isto é, 

que produzem de forma ineficiente, não maximizadora da produtividade e que 

sobrecarregam os consumidores com custos adicionais, então, se quisessem 

permanecer no mercado, de forma competitiva, eles próprios se encarregariam de 

perseguir e implementar inovações, sem que para tal fosse necessária a 

regulamentação (Simpson e Bradford, 1996).  

 

Contudo, os mesmos autores que suscitam críticas também apresentam alguns 

argumentos favoráveis à hipótese de Porter. A ideia que as empresas aproveitam 

só por si, sem qualquer estímulo, todas as oportunidades de inovação assenta num 

conjunto de hipóteses (racionalidade económica, informação perfeita) que na 

realidade não se verificam. A racionalidade é limitada, as decisões não são todas 

óptimas, mas muitas vezes são satisfatórias dentro das restrições existentes e da 

informação disponível, quase sempre imperfeita e incompleta, enfim, uma realidade 

onde reina a incerteza. Por outro lado, existe um conjunto de falhas organizacionais 

que residem no facto das empresas poderem falhar na identificação dessas 

oportunidades de inovação, devido a problemas de coordenação, desadequação do 

sistema de incentivos à inovação (individuais, de grupo e organizacionais) e dos 

hábitos, atitudes e rotinas instalados (de que a resistência à mudança e a aversão 

ao risco são os mais impeditivos) (Desgagné, 1999). Para além da falha 

organizacional ou falta de informação, há outros factores que levam a que as 

empresas não desenvolvam processos de inovação espontaneamente. Factores 

como a inércia e rigidez organizacional, aversão ao risco e à mudança, problemas 

de controlo, e não consideração dos efeitos benéficos potenciais a mais longo 

prazo. 

Outro argumento a favor da hipótese de Porter é que as empresas, antes da 

introdução da regulamentação, escolhem um nível errado (estratégias 
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desadequadas) de investigação e inovação (Simpson e Bradford, 1996). A 

capacidade de investigação e inovação das empresas é limitada e dirigida para 

objectivos centrados na sua actividade principal, sendo natural que lhes escapem 

algumas oportunidades de inovação ambiental. A regulamentação ambiental surge 

como uma chamada de atenção, pois muitas vezes só após as empresas se verem 

obrigadas a respeitar o ambiente, devido à introdução de regulamentação, e terem 

recebido informação através dela, é que tomam conhecimento das oportunidades 

de inovação e estas são avaliadas.  

 

Algumas questões podem ainda ser levantadas sobre a Hipótese de Porter. Se é 

verdade que as empresas desperdiçam oportunidades e têm tendência a errar, 

como sustentam os defensores da Hipótese de Porter, cabe questionar se essas 

empresas, com tantos erros, seriam capazes de operar e manter-se no mercado 

por muito tempo. 

Por outro lado, a tese de que as empresas não aproveitam as oportunidades de 

lucro relacionadas com a protecção ambiental por desconhecimento, também pode 

ser contestada. Na verdade, os empresários têm várias opções de investimento e 

não basta que o investimento se pague, é preciso que ele tenha um rendimento 

maior que as outras opções, o designado custo de oportunidade. 

Por fim, para que prevaleça a Hipótese de Porter são necessárias inovações. Mas 

isto vai depender do potencial inovador das empresas que, por sua vez, depende 

muito do ambiente tecnológico em que elas actuam, da sua percepção do risco 

envolvido nas actividades de inovação, da sua organização interna e do seu 

planeamento de longo prazo. 

 

2.4 - Fundamentação da Hipótese de Porter com Aperfeiçoamento da 

Regulação Ambiental 

A Hipótese de Porter necessita de fundamentação teórica para clarificar o seu fim e 

convencer os críticos. A principal objecção pode ser sumariada na velha máxima 
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dos economistas: “Não há almoços grátis”. A inovação não é gratuita, requer tempo 

e a utilização correcta de todos os inputs necessários ao seu custo de oportunidade, 

sendo que a regulação ambiental com os seus requerimentos de controlo da 

poluição geralmente aumenta os custos de produção das empresas, mais do que 

aumenta as suas receitas (Palmer, Oates and Portney, 1995). 

Obviamente há excepções, pois a regulação ambiental vai beneficiar todos os 

consultores ambientais e advogados, bem como investigadores de tecnologias 

limpas, e também algumas empresas à posteriori, por serem as primeiras a seguir 

em frente na adopção de novos processos, tecnologias ou produtos. 

 

Num estudo realizado, Sinclair-Desgagné (1999), procurou compreender melhor os 

fundamentos teóricos da Hipótese de Porter e procurou dar recomendações para 

um aperfeiçoamento da regulação ambiental.  

Do seu estudo Sinclair-Desgagné concluiu que a Hipótese de Porter não pode ser 

rejeitada nos seus fundamentos teóricos, a menos que se veja na perspectiva 

económica neoclássica, em que as empresas são perfeitas e não falham nas suas 

estratégias de maximização do lucro. As regulações tendem a adoptar a Hipótese 

de Porter e as situações de estratégias de win-win dependem essencialmente do 

tipo de inovação que é seguido – incremental, de redução de risco ou radical.  

 

Para melhorar a descoberta de inovações incrementais, o regulador não deve 

apenas obrigar ao cumprimento de standards ambientais rigorosos nos seus 

objectivos, mas também deve promover flexibilidade relativamente aos meios 

usados, de modo a contribuir à remoção dos correntes obstáculos de práticas de 

reengenharia (análise dos inputs fundamentais e agrupá-los em melhores rotinas) 

no interior das empresas. Isto ajudará as empresas a terem uma visão mais ampla 

que lhes permite analisarem todos os factores organizacionais passíveis de inércia e 

especialmente verem as suas complementaridades. Por outro lado, a regulação não 

deve apenas diminuir os custos de melhoramento e submissão mas também 
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permitir que estes instrumentos desenvolvidos pelo regulador de compromisso 

colectivo ou standards ambientais para a criação de sistemas de gestão ambiental 

melhorem o próprio sistema de gestão das empresas. Um dos objectivos da política 

ambiental pode ser aliviar os próprios custos de reengenharia interna das empresas 

através de formação subsidiada, bem como a difusão das melhores práticas de 

negócio. 

 

Regulação ambiental também serve para prevenir e deter danos de acidentes à 

Natureza e ao ser humano. Uma das acções de redução do risco de acidentes 

ambientais é impor a constituição de seguros de responsabilidade e as 

recompensas financeiras podem ser significativas, o que dá um forte incentivo ás 

empresas para terem os seus riscos cobertos. A intervenção do regulador no 

mercado bancário e segurador, pode criar um quadro de referência que pode 

encorajar inovações socialmente benéficas. O regulador pode facilitar a 

convergência de standards apropriados para a criação de sistemas de gestão de 

risco ambiental. Pode ainda harmonizar as práticas de auditoria ambiental e 

consequentemente baixar os seus custos, como demonstra o sucesso da ISO 

140003. Uma vez que estas apresentam resultados comparáveis e credíveis, estas 

são essenciais para a implementação dos sistemas de gestão supra referidos como 

estratégias de win-win. 

  

As inovações radicais pressupõem uma mudança de paradigma por parte das 

empresas e investigadores. Contrariamente ao juízo comum, a regulação baseada 

nas melhores tecnologias disponíveis pode não impedir inovações ex ante, 

consideradas como uma ameaça credível. Contudo, estas ameaças requerem 

previsões e compromissos constantes, para além do mandato do governo em 

                                                 
3 As normas ISO (International Organization for Standardization) da série 14000 referem-se a ferramentas 
de avaliação e auditoria ambiental, a sistemas de gestão ambiental e a ferramentas de suporte ao produto. 
A empresa certificada fica, então, comprometida em respeitar o meio ambiente, procurando melhorar a 
sua conduta ambiental e exigindo o mesmo de seus fornecedores. É uma certificação voluntária. 
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funções, ou seja, não se devem limitar a períodos curtos de tempo e ter 

orientações consistentes de médio e longo prazo, pois é sempre este o tempo que 

se deve considerar quando deste tipo de inovações se trata. Por outro lado, os 

reguladores que se preocupam muito com a competitividade nacional, em vez da 

regulação ambiental, podem ser tomados reféns das empresas (na justa medida do 

não cumprimento ou abrandamento da exigência de cumprimento) o que diminui as 

inovações radicais. O regulador pode promover e acelerar essa mudança de 

paradigma através de intervenções selectivas persistentes (em vez de políticas 

uniformes) que favoreça as empresas bem geridas e amigas do ambiente. 

 

2.5 - Regulamentação e Inovação 

Muitos estudos foram desenvolvidos para procurar detectar empiricamente a 

relação entre ambiente e competitividade, mas reina a inconclusividade. Deste 

modo, é muito difícil distinguir se o verdadeiro factor motivador de inovação é a 

protecção ambiental.  

Num contexto estático, as empresas comparam a regulamentação com os padrões 

actuais, o que conduz inevitavelmente a um aumento de custos e a uma perda de 

competitividade. Deste modo, as empresas privilegiam o controlo dos custos (onde 

também pode haver inovação) em detrimento da diferenciação inovadora, e 

combatem a regulamentação. Ainda assim, há uma relação entre regulamentação e 

diferenciação, embora de uma forma reactiva. As estratégias reactivas favorecem 

soluções curativas dos problemas, através do recurso a tecnologias “end-of-pipe” 

ou de tratamento secundário. Conduzem, no máximo, a inovações incrementais, 

reacções ex post mitigadoras dos problemas ambientais. Tratam-se na sua maioria 

de pequenas modificações que envolvem poucos custos e que, frequentemente, 

podiam ter sido feitas há muito tempo (Lanoie e Tanguay, 1998).  

 

No entanto, o papel da inovação orientada à diferenciação e não aos custos 

sugerido por Porter e van der Linde (1995) é de maior amplitude e sugere o 
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desenvolvimento de inovações mais radicais e de tipo preventivo. Daí que os efeitos 

da política ambiental em termos de inovação devam ser estudados de acordo com o 

critério da eficiência dinâmica (Hemmelskamp, 1999). 

Num contexto dinâmico a tecnologia é endógena, e isto significa que a 

regulamentação ambiental também pode afectar a eficiência através do seu 

impacto nos incentivos para a inovação tecnológica (Parry, 1997). Pode levar a 

reduzir as ineficiências internas das empresas e as falhas organizacionais, levando 

as empresas a rever as suas diferentes possibilidades de produção e potenciais 

aumentos de eficiência. 

De facto, as vantagens competitivas não assentam na eficiência estática, nem tão 

pouco em decisões de optimização face a restrições fixas, mas sim na capacidade 

de inovação e aperfeiçoamento que move essas restrições (Porter e van der Linde, 

1995B, pp. 98). 

 

Se vemos que existe uma influência da regulamentação ambiental sobre as práticas 

de inovação das empresas, então poderá também haver uma reacção da política 

ambiental à inovação. Há uma interacção dinâmica entre regulamentação ambiental 

e inovação, um “feed-back loop” entre regulamentação ambiental e inovação. A 

regulamentação, em geral, e a ambiental, em particular, deve ser considerada 

como parte de um conjunto mais vasto de estruturas interdependentes, das 

condições sistémicas de enquadramento, ou seja, é mais um factor a incluir no 

modelo de inovação por ligações em cadeia (“chain link”), introduzido por Kline e 

Rosenberg. 

Esta ideia já tinha sido referida por Nelson e Winter, (1982) para os quais a 

envolvente na qual actuam as empresas (“selection environment”) influencia a sua 

trajectória tecnológica. Para estes autores, para além do paradigma ou regime 

tecnológico, a inovação das empresas é muito influenciada pelo que acontece no 

mundo exterior, nomeadamente no que concerne aos preços dos inputs, a procura 

pelos produtos, as pressões dos concorrentes e as leis, regulamentações e pressões 
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públicas. A nova regulamentação ambiental acaba por se traduzir numa alteração 

do conjunto de oportunidades que se oferece às empresas para exploração do seu 

regime tecnológico.  

Os regimes de regulamentação influenciam o desenvolvimento tecnológico (as 

“trajectórias tecnológicas”) das empresas através das alterações que provocam no 

ambiente em que actuam (“selection environment”) e, contribuem para a 

dominância de determinado paradigma ou regime tecnológico sobre os outros.  

 

Podemos assim dizer que há dois movimentos opostos associados à introdução de 

regulamentação ambiental. Primeiro, a regulamentação aumenta os custos das 

empresas levando a uma atitude reactiva. Mesmo se induzir alguma I&D ou 

inovação, a regulamentação traduz-se num aumento de custos. Num segundo 

momento, os resultados da I&D ou do investimento inovador poderão permitir 

reduzir os custos variáveis (Simpson e Bradford, 1996). Considera-se este segundo 

momento porque se admite que, só no longo prazo, depois de as empresas terem 

tido tempo de inovar e aprender, se pode esperar que os ganhos de produtividade 

conseguidos com as inovações compensem o acréscimo inicial de custos.  

Na realidade, estes custos deveriam ser comparados com a tecnologia futura, mas 

a maioria das empresas não considera a possibilidade de diferenciação através da 

inovação, a existência de curvas de aprendizagem, ou até o facto dos actuais 

custos de cumprimento dos padrões estabelecidos poderem vir a diminuir ao longo 

do tempo.  

Colocando a tónica na inovação e na produtividade, os custos actuais de 

cumprimento podem ser tomados como o seu limite superior, como um máximo 

(Porter e van der Linde, 1995). 

 

A validade ou não da hipótese de Porter depende da forma como as empresas 

reagem a alterações na estrutura dos custos de produção. Se a regulamentação 

permitir reduzir a incerteza, associada à correcção da informação imperfeita, e criar 
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externalidades positivas que resultam da indução de actividades de I&D, então 

pode levar a reestruturações internas do stock de capital, e dos meios técnicos e 

humanos, que suscitem aumentos de competitividade.  

Podemos afirmar que as pressões externas são um factor motivador de inovação, e 

que a regulamentação representa uma importante fonte de pressão. A necessidade 

de uma análise dinâmica da relação entre regulação ambiental e os seus efeitos em 

termos de estímulo à inovação, pode ser compreendida se considerarmos os 

spillovers intertemporais da inovação e das actividades de I&D.  

O efeito intertemporal dos spillovers da I&D sobre o estado geral dos 

conhecimentos (“state-of-the-art”) faz com que cada inovação acrescente 

marginalmente o conhecimento disponível, o que permite que outras empresas, 

através da sua I&D, venham a implementar soluções que permitem ainda maiores 

melhoramentos na produtividade, isto é, o spillover afecta o tamanho e impacto 

das inovações subsequentes (Grimaud e Ricci, 1999). 

 

Em princípio, quanto maior for a incapacidade da empresa inovadora em se 

apropriar dos benefícios gerados pela inovação, maior é o ganho de eficiência 

resultante da regulamentação ambiental. O regime de apropriação refere-se ao 

contexto tecnológico em que a empresa se move, i.e., a natureza da tecnologia e a 

eficácia dos mecanismos legais de protecção da tecnologia. Este é outro campo de 

extrema importância, mas que não é objecto de investigação na presente tese. 

 

2.6 - Inovações ambientais 

Kemp e Arundel (1998) propõem uma classificação de inovações ambientais que 

utiliza como critérios as motivações principais para o seu desenvolvimento e suas 

finalidades ou maneiras de utilização, definindo seis categorias de tecnologias 

ambientais: 
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1. Tecnologias de controlo da poluição, que previnem a emissão directa de 

emissões prejudiciais ao ar, água ou solo. Envolvem tipicamente tecnologias end-

of-pipe ou add on, adicionadas ao processo produtivo, como filtros. 

2. Tecnologias de gestão de resíduos, que incluem o uso, tratamento e disposição 

final de resíduos, pelo próprio produtor ou por firmas especializadas. 

3. Tecnologias limpas, de carácter preventivo, que envolvem mudanças na 

produção integradas ao processo, reduzindo os resíduos gerados. 

4. Tecnologias de reciclagem, que possibilitam minimizar a geração de resíduos 

reutilizando materiais aproveitáveis nesses resíduos. 

5. Tecnologias de geração de produtos limpos, que geram menores impactos 

ambientais durante o seu ciclo de vida (desenho, produção, uso e descarte). 

6. Tecnologias de limpeza, incluem técnicas de remediação como purificadores de 

ar e tratamento de solos contaminados. 

 

A partir dessas categorias, Kemp e Arundel (1998) desenvolvem uma tipologia de 

inovações ambientais, com ênfase nos factores que motivaram a sua criação 

(Tabela 1), auxiliando assim a identificação de factores que afectam a criação e 

desenvolvimento das inovações ambientais. 

 
 
Tabela 1 - Tipologia de inovações ambientais 

 Método de uso 

Desenvolvida em resposta a: End-of-pipe Tecnologia limpa 

Regulação Controlo de poluição; 

Reciclagem; Tratamento de 

resíduos; Remediação 

Tecnologias mais limpas; 

Reciclagem; Tratamento de 

resíduos; Produtos limpos 

Outros objectivos Nenhuma Tecnologias mais limpas; 

Reciclagem;Produtos limpos 

Fonte: Kemp e Arundel (1998) 

 

As soluções para os problemas de poluição ambiental podem ser resumidas em dois 

grandes grupos de tecnologias: do tipo end-of-pipe (também chamadas de 
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tratamento de final de linha, ou final de circuito) ou pollution prevention (também 

chamadas de limpas). 

No primeiro caso, as tecnologias servem para remediar os impactos ambientais 

existentes, em que as substâncias tóxicas são tratadas antes de serem lançadas no 

meio ambiente (controlo da contaminação) e incluem também as actividades de 

restauração do ambiente degradado (clean-up), tornando inofensivas substâncias 

tóxicas já presentes no ecossistema. O segundo caso, as tecnologias resultam em 

novos produtos ou processos que previnem impactos ambientais, há a prevenção 

da contaminação ou “ecoeficiência”, melhoria na eficiência produtiva através de 

gestão inovadora, redução da geração de resíduos e reciclagem de subprodutos do 

processo produtivo que eram considerados resíduos. 

 

Em geral, as tecnologias de final de circuito são adicionadas a um sistema de 

produção já existente para minimizar a emissão de poluentes e resíduos, enquanto 

as tecnologias limpas envolvem produtos limpos (baixos níveis de impacto 

ambiental ao longo do seu ciclo de vida) e processos limpos (que consomem menos 

recursos e emitem menos poluentes e resíduos). As primeiras baseiam-se em 

tecnologias já existentes e podem ser consideradas como correctoras e não 

soluções mais definitivas que reduzam efectivamente a quantidade de emissões e 

resíduos, enquanto que nas segundas prevê-se mudanças nas tecnologias 

adoptadas e nas formas de gestão empresarial. Assim, define-se inovações 

ambientais aquelas associadas às tecnologias limpas. 

 

Porém, muitas vezes não estão claros os limites entre as duas soluções referidas. 

Um tratamento de final de linha pode recuperar substâncias que podem ser 

reutilizadas. Além do mais, muitas vezes uma solução limpa não elimina totalmente 

as emissões, necessitando posteriormente de tratamento de final de linha, 

demonstrando que elas podem ser complementares.  
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As soluções pollution prevention são um objectivo de longo prazo e necessita de 

suporte de políticas que estimulem o surgimento e a adopção de inovações 

ambientais. As soluções end-of-pipe são para controlar as emissões no curto prazo 

e estão mais ao alcance das empresas por serem de mais fácil adaptação à 

tecnologia utilizada, sem necessitar de mudanças radicais nos processos produtivos 

e organizacionais das mesmas. Assim, políticas ambientais que estimulem a 

redução da poluição no curto prazo, através da adopção de soluções do tipo end-of-

pipe, podem desincentivar a adopção de inovações ambientais que requeiram 

mudanças mais radicais. 

 

De acordo com Kemp e Soete (1990), a regulação ambiental pode estimular a 

difusão de tecnologias existentes ou levar ao desenvolvimento de inovações 

incrementais em processos, à reformulação ou substituição de produtos e ao 

desenvolvimento de novos processos. As respostas mais comuns das empresas à 

regulação são as inovações incrementais e a difusão de tecnologias já existentes, 

na forma de soluções end-of-pipe e na substituição não inovadora de substâncias 

existentes; já o desenvolvimento de inovações radicais é uma resposta à regulação 

que ocorre mais raramente. Os autores consideram que a regulação 

frequentemente modifica ou acelera processos de mudança, e traz ganhos para as 

empresas quando as acções de adequação ambiental trazem também uma maior 

conservação de energia e materiais utilizados. 

 

Kemp e Soete (1990) argumentam que a criação e a difusão de tecnologias 

ambientais diferem do processo tradicional de mudança tecnológica em geral, que 

consiste na sucessão de técnicas de produção mais novas e eficientes. Assim, 

apontam os factores essenciais para o desenvolvimento e difusão de tecnologias 

ambientais nos diversos sectores da economia. Tais factores podem ser separados 

nos que afectam a oferta e naqueles que afectam a procura por tecnologias 

ambientais. 
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Dentre os primeiros, pode-se destacar as oportunidades tecnológicas, que diferem 

quer intra quer intersectorialmente. Essas oportunidades dependem dos 

conhecimentos científicos e técnicos existentes e dos equipamentos disponíveis, 

pois dada a diversidade dos problemas ambientais, alguns podem ser facilmente 

resolvidos com a tecnologia disponível, enquanto que outros não têm solução 

imediata. 

Outro factor que afecta a oferta de tecnologias ambientais refere-se às condições 

de apropriabilidade. Por um lado, dado o interesse social na rápida difusão dessas 

tecnologias, provavelmente haverá uma maior regulamentação no sentido de 

limitar o tempo de apropriabilidade. Por outro lado, dada a crescente expectativa 

em relação ao aumento da quantidade e da rigidez das regulamentações 

ambientais, o domínio de tecnologias mais limpas pode tornar-se um importante 

factor competitivo para as empresas. Por último, a instabilidade da procura por 

tecnologia ambiental faz com que a indústria de tecnologia ambiental não se 

desenvolva plenamente. 

 

Dentre os factores que afectam a procura por tecnologias ambientais, os autores 

destacam, em primeiro lugar, os problemas relacionados com o conhecimento e a 

informação. Nestes estão incluídos tanto as competências técnicas para adaptar 

novas tecnologias, como também o conhecimento sobre as técnicas que estão 

disponíveis, como aceder a elas e como obter financiamento para adoptá-las. A 

insegurança e a incerteza em adoptar tecnologias ambientais, devido ao risco 

envolvido, são outros factores que afectam a procura. Novas tecnologias requerem 

mudanças de rotina e formação de pessoal, além das incertezas inerentes aos seus 

resultados. Além do mais, as tecnologias ambientais podem ficar rapidamente 

obsoletas, na medida em que os padrões de protecção ambiental se tornam mais 

rígidos. Esta avaliação de riscos varia de empresa para empresa e entre sectores de 

actividade. 
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A relação entre o produtor e o utilizador das tecnologias ambientais também 

influencia na procura das mesmas. Dada a diversidade dos problemas ambientais, é 

difícil haver um produtor de tecnologias limpas para todos os sectores. O último 

factor apontado refere-se à distinção entre inovações de produto e de processo. As 

inovações de produto devem atender à procura dos consumidores por produtos 

mais ecológicos, que vai depender da importância que atribuem ao meio ambiente 

e à disponibilidade de pagar por esse tipo de produto. As inovações de processo 

estão relacionadas com os objectivos e valores da empresa, onde predominam os 

factores de eficiência de custos. São, portanto, factores diferentes que induzem 

cada tipo de inovação ambiental. 

 

Além desses factores, a estrutura de mercado do sector poluidor influencia na 

difusão de tecnologias ambientais. As pequenas e médias empresas têm menos 

percepção dos problemas ambientais e possuem menos conhecimento e 

informações sobre as tecnologias disponíveis. É esperado, portanto, que empresas 

desse tipo sejam menos inovadoras, ao mesmo tempo em que não percebem a 

influência da preservação ambiental sobre os seus negócios. O grau de competição 

entre as firmas e a situação financeira delas também influenciam na adopção de 

tecnologias ambientais. Mercados onde a competição se dá via preços, que 

possuem margens de lucro muitos baixas e que são caracterizados pela ausência de 

competição tendem a influenciar negativamente nas decisões da empresa em 

adoptar e desenvolver tecnologias ambientais. 

 

Analisando as condições de mercado, dos novos produtos, serviços ou processos, e 

da própria empresa, esta pode optar por uma estratégia de inovação de orientação 

mais pró-activa ou mais reactiva (Tabela 2). Enquanto que na primeira a inovação 

visa antecipar e intervir nas tendências do negócio para colocar a empresa numa 

posição competitiva mais favorável, na orientação reactiva a inovação apenas serve 
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para defender a empresa das pressões externas e para preservar o nível relativo de 

competitividade. 

Tabela 2 – Condições Favoráveis às Estratégias de Inovação Pró-Activa e Reactiva 

 

Factor 

Condição favorável à estratégia de 

inovação pró-activa 

Condição favorável à estratégia de 

inovação reactiva 

Dimensão do 

mercado 

Mercados de grande dimensão potencial, 

com elevadas taxas de crescimento 

Mercado demasiado pequeno para 

recuperar os custos de desenvolvimento 

Acesso ao 

mercado 

Capacidade de aceder em boas 

condições ao mercado-alvo 

Dependência de canais de acesso ao 

mercado já dominados por concorrentes 

Nível de 

competição 

Poucos concorrentes já instalados e/ou 

capacidade de criar barreiras à entrada 

Existência de muitos competidores e/ou 

risco de entrada de fortes concorrentes 

Extensão dos 

recursos da 

empresa 

Disponibilidade de recursos que 

possibilitam o desenvolvimento de uma 

maior variedade de inovações 

Escassez de recursos, exigindo a 

concentração de esforços em menos 

inovações 

Protecção da 

inovação 

Elevada capacidade para proteger legal 

ou comercialmente a inovação 

Reduzida capacidade para proteger legal 

ou comercialmente a inovação 

Fonte: Adaptado de Urban, Glen L. e Hauser, John R. (1993) 

 
A estratégia de inovação pró-activa pode ser desenvolvida de diferentes formas: 

• Desenvolvimento pioneiro de inovações: Visa assegurar a liderança 

tecnológica e/ou comercial à empresa que desenvolve os novos produtos, 

serviços ou processos. 

• Autonomização de novos negócios: Consiste na estruturação de 

unidades autónomas para prosseguir projectos de inovação próprios. 

• Apropriação de competências alheias: A empresa adquire ou associa-se 

a entidades detentoras de know-how considerado relevante para os 

projectos de inovação planeados. 

 

A estratégia de inovação reactiva também apresenta diferentes modalidades: 

• Defesa da posição competitiva: Visa defender a quota de mercado ou a 

rentabilidade da empresa face à introdução de uma inovação pela 

concorrência. 
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• Imitação da novação alheia: Consiste na introdução rápida de uma 

versão cópia do novo produto, serviço ou processo rival antes de este se ter 

afirmado no mercado. 

• Segundo mas melhor: A empresa responde ao novo produto, serviço ou 

processo da competição desenvolvendo inovações mais avançadas. 

• Adequação e customização: Perante o ataque global da concorrência, a 

empresa pode segmentar o mercado e desenvolver inovações adequadas a 

públicos-alvo mais restritos. 

 

A empresa depois de definir a estratégia de inovação a adoptar, deve identificar, 

caso a caso, a modalidade que melhor se adequa aos seus interesses. Aplicar-se-á 

esta tipologia às empresas objecto de estudo para se averiguar a sua estratégia. 

 

2.7 - Riscos e Oportunidades decorrentes das Alterações Climáticas 

 

O maior alcance dos efeitos das alterações climáticas na actividade das empresas é 

mais facilmente compreendido quando se começa a pensar nos diferentes tipos de 

risco – muitos dos quais podem-se transformar em oportunidades – e como eles 

podem afectar o valor da empresa.  

Apresentam-se a seguir os vários riscos e oportunidades, resultantes das alterações 

climáticas, para o ambiente competitivo das empresas comummente identificados: 

 

2.7.1 - Risco Regulatório 

É a mais óbvia área de impacto, quer tome a forma de regulação das emissões dos 

produtos que a empresa produza ou o processo de fabrico usado para a criação 

desses produtos. Fazer uma avaliação inicial de como a legislação futura pode 

afectar as empresas, permitirá a estas estarem mais preparadas e poderem gerir o 

risco regulatório.  

 

 



 56 

2.7.2 - Risco da Cadeia de Fornecimento 

As empresas devem avaliar a vulnerabilidade dos seus fornecedores, que podem 

conduzir a componentes mais caros e maiores custos de energia, que aumentam os 

custos relacionados com o carbono, sendo estes transferidos para os seus clientes. 

As empresas devem, por outro lado, ter em conta a distribuição geográfica da sua 

rede de fornecedores e ter em consideração quantos fornecedores seus operam na 

UE, onde as estruturas reguladoras já funcionam. Importante ainda, as empresas 

estarem atentas como estes riscos afectam não só a elas mesmas, mas também 

aos seus fornecedores. 

 

2.7.3 - Risco de Produto e Tecnologia 

Aqui é muito importante a habilidade das empresas em identificar caminhos para 

explorar novas oportunidades de mercado para produtos e serviços mais amigos do 

ambiente. Por exemplo, uma tecnologia para converter carvão em energia (IGCC, 

ou Integrated Gasification Combined Cycle), gera menos emissões de carbono do 

que os métodos tradicionais, através de uma maior eficiência energética e 

possibilidade de captura e armazenamento do CO2. Mas as oportunidades não se 

limitam ao sector industrial. Empresas de gestão de investimentos oferecem aos 

seus clientes produtos de investimento em que o factor risco climático está coberto 

e contido nos portfolios dessas empresas. Companhias de seguros oferecem 

corretagem e serviços de gestão de GEE aos seus clientes participantes em 

mercados, para compra e venda de licenças de emissão de GEE e créditos.  

Com efeito, o mercado de carbono cria um conjunto de oportunidades para as 

empresas de serviços, e em particular para as empresas de serviços financeiros. 

Estas podem ajudar as empresas com as complexas estratégias de hedging e 

trading necessárias para minimizar custos nestes mercados.  

 

2.7.4 - Risco de Litígio 

As empresas que geram significativas emissões de carbono enfrentam ameaças de 
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processos ou acções judiciais como as empresas de tabaco ou farmacêuticas, por 

exemplo. As empresas que não giram correctamente as questões climáticas podem 

criar responsabilidades pessoais para os seus dirigentes que se tornam mais 

vulneráveis a litígios com os seus accionistas. Há já casos, e por exemplo uma 

empresa na Suíça considerou que estas acções constituem uma potencial exposição 

dos dirigentes e funcionários das empresas passíveis de constituir um portfolio de 

seguros. 

 

2.7.5 - Risco de Reputação 

As empresas são alvo da opinião pública e podem ser consideradas culpadas por 

venderem ou usarem produtos, processos, ou práticas que tenham um impacto 

negativo no clima. Este efeito é tanto mais importante quanto a maior sensibilidade 

dos mercados ou a maior competitividade dos sectores, onde a lealdade à marca é 

um importante atributo do valor corporativo da empresa. Foram realizados estudos 

em Inglaterra que concluíram que o valor da marca das empresas podia 

efectivamente estar em risco devido a percepções negativas relacionadas com as 

alterações climáticas. Também aqui este risco pode ser transformado em 

oportunidade pela concretização de práticas que mostrem à sociedade que são boas 

cidadãs do planeta. 

 

2.7.6 - Risco Físico 

Este é o risco directo causado pelas alterações climáticas e que pode tomar 

variadas formas como sejam as secas, os dilúvios, as tempestades e o aumento dos 

níveis dos mares. Obviamente este risco põe em causa toda uma série de 

actividades e afecta muitos sectores de que são claros exemplos o sector do 

turismo, agricultura, pesca, silvicultura, petróleo, gás, seguros, etc. 

É essencial as empresas acompanharem de perto estes tipos de risco e usarem 

estratégias para os mitigarem. É ainda importante lembrar que para algumas 

indústrias há uma relação directa com as alterações climáticas porque a política 
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governamental e as preocupações públicas irão criar novas necessidades e novos 

mercados. Actualmente o aumento dos preços da energia e o ressurgimento das 

preocupações públicas sobre sustentabilidade, transformou os mercados de 

tecnologias e materiais ambientalmente amigos em áreas de grande crescimento.  

 

2.8 - Passos para uma estratégia de sucesso 

Jonathan Lash e Fred Wellington (2007), do World Resources Institute (WRI), 

procuraram analisar as atitudes que as empresas podem gerir e a forma de 

mitigarem as suas exposições ao risco decorrente das alterações climáticas, 

enquanto aproveitamento de novas oportunidades de receitas e criação de 

vantagens competitivas sobre as suas rivais. Nos estudos e trabalhos que fizeram 

com as empresas, os autores concluíram que os esforços mais bem sucedidos 

incluíam quatro passos, cada um dos quais requerendo uma forte liderança ao nível 

hierárquico superior e envolvia uma significativa aprendizagem por toda a 

organização. 

Os passos identificados são os seguintes: 

 

1. Quantificar o próprio carbono (“pegada de carbono”) 

As empresas precisam primeiro compreender a fonte e o nível das suas próprias 

emissões de GEE e começar a monitorizar essas emissões ao longo do tempo. Para 

isso é necessário criar um inventário exacto das emissões de GEE e diferenciar 

entre as emissões directas e indirectas, isto é, entre as emissões da sua própria 

chaminé e as que resultam do seu consumo de energia, de deslocações e outras 

actividades. Depois devem estabelecer e ajustar as linhas mestres das emissões e 

avaliar com as melhores práticas reportando esta informação em contínuo. O 

objectivo é identificar e criar prioridades nas oportunidades de redução de emissões 

e estabelecer estratégias para participação nos mercados de comércio de GEE. 

As empresas que quantificam as suas próprias emissões dão um forte sinal que 

reconhecem a importância das alterações climáticas como um risco, e uma 
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oportunidade, de negócio. Há empresas que começam a auditar os seus níveis de 

carbono para descobrir práticas energéticas ineficientes e dispendiosas, levando-as 

a identificar oportunidades de melhorar o valor da marca decorrente das questões 

das alterações climáticas. Estas empresas eventualmente alavancam os seus 

conhecimentos sobre as questões climáticas para desenvolverem novos e lucrativos 

produtos. 

 

2. Avaliar os riscos e oportunidades decorrentes das emissões de carbono  

Depois é necessário analisar e pensar estrategicamente sobre como os riscos, atrás 

identificados, podem constranger, ou oferecer oportunidades para uma melhor 

posição competitiva no mercado. 

 

Outra maneira de avaliar os efeitos das questões climáticas nas empresas é 

considerar os impactos financeiros directos e indirectos. Pode-se olhar para a 

”intensidade carbónica” dos lucros, i.e., que percentagem é derivada de produtos 

com altas emissões de CO2, ou pode-se olhar de que modo as alterações climáticas 

podem afectar as receitas e os custos. Do lado dos custos estas podem levar a 

aumentos nos custos das matérias-primas, custos reguladores directos, despesas 

de capital (por exemplo, novas oportunidades de menores níveis de emissão), 

prémios de seguro para activos localizados em áreas de risco, e a possibilidade de 

imposição de novas taxas. As receitas podem ser afectadas pela habilidade das 

empresas passarem estes custos para o consumidor através de novas estruturas de 

preços enquanto exploram as oportunidades de novos mercados e manutenção de 

quotas de mercado. 

Em última instância, todas os elementos relacionados com as questões climáticas 

afectam o custo do capital, e por consequência o próprio valor da empresa. Os 

investidores vão analisar as empresas pelas sensibilidades dos seus “cash flows”aos 

riscos climáticos, bem como pela capacidade das mesmas de cumprir os serviços 

das dívidas, e com isso avaliar os graus de endividamento bancário e os próprios 
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“ratings” das empresas. Calcular o impacto das alterações climáticas nos “cash 

flows” e custo do capital é crucial para perceber a capacidade das empresas de 

competirem no mercado. 

 

3. Adaptar o negócio em resposta aos riscos e oportunidades 

As empresas estarão agora preparadas para desenvolver estratégias e tomar 

direcções baseadas no conhecimento adquirido na fase anterior. Estes movimentos 

podem variar desde as óbvias reduções de consumos energéticos e de emissões de 

CO2 ou mesmo reinvenções de partes do(s) negócio(s) das empresas. Nesta fase é 

muito importante a criatividade que pode ser desenvolvida através de I&D por 

parte das empresas e não necessariamente apenas nos sectores industriais ou 

tradicionalmente pouco amigos do ambiente. 

Há imensos exemplos por todo o mundo, um deles é o da Goldman Sachs, empresa 

de serviços financeiros, que dedicou uma equipa vocacionada para o mercado das 

licenças de emissão de CO2 e a fazer “research” para os clientes, avaliando como o 

impacto das questões ambientais pode afectar a valorização dos mercados de bens. 

 

4. Fazer melhor que os concorrentes  

É preciso fazer melhor que os concorrentes, e isto significa actuar em ambas as 

áreas: reduzindo o risco de exposição relacionado com as questões climáticas e 

encontrar oportunidades de negócio decorrentes desses riscos. 

Para determinar onde a empresa se situa relativamente aos concorrentes, pode-se 

mapear a própria indústria usando duas variáveis - posição contra os riscos e 

preparação para agarrar oportunidades. Deste modo, as empresas podem descobrir 

ideias em como se podem movimentar para ganharem vantagem competitiva face 

aos seus concorrentes. Em 2003 foi apresentado um estudo deste género no sector 

automóvel, um dos sectores mais activos e competitivos do mundo, onde se 

apresentou uma tabela de referências (Tabela 3) das posições de cada marca 

decorrente das variáveis supra referidas.  
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Tabela 3 – Referência da posição concorrencial 
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Fonte: Adaptado de Harvard Business School Publishing Corporation 
 
Apresenta-se no Anexo III, um estudo recente que identificou quinze diferentes 

opções tecnológicas que se revelam mais promissoras de conduzir a uma redução 

das emissões de CO2, e que fez parte da comunicação da Comissão Europeia 

“Ganhar a batalha contra as alterações climáticas globais (COM (2005) 35 final). A 

tomada em consideração das 15 opções no seu conjunto corresponderia a um 

potencial de redução superior a 54 Gt eq. CO2 por ano em 2050, e se utilizadas até 

ao limite das suas potencialidades seria possível evitar a maior parte das emissões 

de referência previstas em 2050. 

Uma tabela como a apresentada na Tabela 3, pode ser desenvolvida pelas 

empresas e adaptarem-se os índices a analisar face às variáveis em estudo. Deste 

modo, apresenta-se a seguir a Tabela 4 que relaciona as diferentes opções 

tecnológicas referidas no Anexo III, analisadas como oportunidades tecnológicas, e 

a vulnerabilidade ao risco climático, ou a sua facilidade/dificuldade de 

implementação, analisadas como oportunidades de mercado. Estes passos 

identificados pelos autores representam uma via de abordagem do problema, uma 
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trajectória de análise, que foi adoptada no decurso das entrevistas, e serve de 

referência para a observação dos passos seguidos, ou não, pelas empresas. 

 

As alterações climáticas são um problema ambiental cujos efeitos se fazem sentir à 

escala global. Uma tonelada de carbono tem o mesmo efeito no clima qualquer que 

seja o ponto do globo em que é emitida. Da mesma forma, uma tonelada emitida 

num local pode ser compensada através de uma tonelada sequestrada ou reduzida 

noutro local. Como refere Oliveira Fenandes, existem várias escalas ambientais, da 

global à interior. Se as alterações climáticas e a biodiversidade são os problemas a 

atacar, e são à escala global, a poluição atmosférica e o ordenamento são os 

problemas à escala regional, a morfologia e o microclima são problemas à escala 

local e a qualidade do ar interior, o conforto e a conservação de energia são os 

problemas à escala interior. Assim, para a resolução deste caso, que podemos 

definir como a dicotomia economia versus ambiente, ou, mais concretamente, 

energia versus CO2, há que adoptar uma estratégia de “think globally, act locally”. 

Para isso, é preciso, segundo Borges Gouveia “uma nova política energética 

baseada na gestão da procura com um claro envolvimento dos consumidores e 

assente na eficiência energética e na utilização das energias renováveis, numa 

lógica de produção descentralizada da energia mais adequada ao consumo que os 

utilizadores necessitarem, o que pressupõe uma enorme sensibilização dos 

consumidores”. As pessoas começam a interiorizar que providenciar soluções para 

os desafios ambientais actuais é essencial para o bem-estar social. As empresas 

com tecnologia e visão para providenciar produtos e serviços direccionados para as 

questões climáticas bem como outras questões urgentes, poderão gozar de 

vantagem competitiva face às demais. Como a frase célebre diz “doing well by 

doing good” já não é suficiente, é preciso “doing better by doing good”. 
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Tabela 4 - Referência da posição tecnológica 

Fonte: Adaptado de Harvard Business School Publishing Corporation, 2007 e de Pacala, S., Socolow, R., 2004. Science Vol. 305 
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3 – Justificação e funcionamento do mercado de licenças de emissões 

No capítulo anterior vimos como a regulamentação é necessária para melhorar a 

qualidade ambiental, mas que existe uma percepção bem distinta, muitas vezes 

antagónica, em como a imposição de normas ambientais afecta a competitividade 

das empresas. Veremos agora, a razão da intervenção do Estado e a sua relação 

com o mercado de licenças de emissões. 

 

3.1- O contexto da intervenção pública 

A estabilidade do clima ou a qualidade do ar são considerados bens públicos. Estes 

definem-se, tradicionalmente, como bens sobre os quais é impossível definir e 

atribuir quaisquer direitos de propriedade, o que explicaria o seu uso 

indiscriminado, até à exaustão, e justificando assim a actividade reguladora do 

Estado como forma de proceder a uma provisão adequada. Têm, pois, 

características de ausência de rivalidade e a impossibilidade de exclusão do 

consumo. 

 

Num mercado em concorrência perfeita em que cada agente é um price-taker, a 

informação é perfeita e não existem custos de transacção, não importa quem 

detém inicialmente os direitos de propriedade do bem, pois, os sujeitos farão 

surgir, em cada caso, a solução eficiente (quer seja pela maximização do bem estar 

ou pela minimização dos custos), através de transacções realizadas no mercado. 

Este é o resultado conhecido como o Teorema de Coase (1960). Quando não se 

verificam as condições exigidas pelo Teorema de Coase, então é relevante saber 

quem é o proprietário do recurso e qual a regra aplicável se a do poluidor-pagador 

ou se a vítima-pagadora. Nestes casos, a norma legal escolhida deve ser a que 

minimiza os efeitos dos custos de transacção, ou seja, a que contribui directamente 

para a solução eficiente. E quanto mais elevados os custos de transacção, mais 

importante será a atribuição inicial dos direitos de propriedade. 
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Uma das questões fundamentais é a quem deve ser deixada a distribuição dos 

direitos de propriedade, se ao mercado ou se à colectividade organizada sob a 

forma política, actuando esta através do legislador. 

Enquanto a primeira via tem subjacente a atribuição do direito sobre o ambiente 

aos indivíduos, podendo estes negociá-los entre si, a segunda alternativa coloca 

nas mãos da colectividade o poder de fixar regras de decisão. Regras nas quais a 

sociedade pode eleger-se a si própria como titular do direito, obrigando o poluidor a 

pagar pelo dano que gera, ou entregar esse direito aos indivíduos, pagando-lhes 

para que respeitem um dado nível de qualidade ambiental. Esta escolha condiciona 

os meios e os resultados que emergem da intervenção do Estado sob a forma de 

política ambiental (Soares, 2006). 

 

Se a poluição for vista como uma competição entre o poluidor e a sociedade pelo 

uso de um recurso escasso (estabilidade do clima / qualidade do ar), então há que 

se determinar quem tem os direitos de propriedade sobre aquele bem. É a 

atribuição inicial dos direitos de propriedade que permite qualificar os sujeitos na 

relação, identificando a vítima e o infractor. Só depois disto, é que se pode 

averiguar quem deve suportar os custos do dano ambiental – poluição.  

A poluição representa para o poluído/comunidade um consumo forçado, pelo que 

quem sofre com as emissões poluentes está a ser objecto de uma violação da sua 

liberdade. A perda da liberdade individual é um dos custos causados pela utilização 

do ambiente como um factor de produção. O poluído é uma vítima, na medida em 

que consome externalidades que não pode evitar sem incorrer em custos 

adicionais. O poluidor é, normalmente, apontado como o infractor, porquanto é 

identificado como o sujeito que activamente introduz alterações físicas ao meio 

através de emissões e que, assim causa o problema. A isto se designa Princípio do 

Poluidor-Pagador (PPP). O PPP é susceptível de contribuir para a eficiência, mas 

esta pode ser atingida mesmo quando não é o poluidor a pagar, e é a vitima, 



 66 

porquanto esta incorre em menores custos do que o poluidor para adoptar um 

comportamento que evite poluir.  

O PPP é um dos princípios que estão na base das políticas de ambiente e 

consagrado nos textos internacionais da Nações Unidas e da UE. O PPP é, hoje, 

visto como um princípio não só de eficiência mas, principalmente, de justiça 

correctiva, o que pressupõe o reconhecimento da assimetria que se observa na 

relação poluidor/poluído.  

 

O centro da atenção das políticas públicas foi, durante muito tempo, o aumento da 

segurança energética, a redução do custo da energia e a extensão dos serviços 

energéticos. Mas a questão ambiental, bem com toda a problemática que envolve a 

segurança energética no actual contexto político, com a consequente ameaça 

económica que paira ao nível do preço das energias fósseis, veio obrigar a repensar 

a intervenção do Estado nesta matéria. 

Cada vez mais se afirma a necessidade de deslocar os recursos públicos de apoio às 

energias tradicionais para o incentivo às energias renováveis, ou, pelo menos, de 

se proceder à interiorização das exterioridades associadas à produção e ao 

consumo energéticos (Coelho, 2003). O que se propõe é uma correcção dos preços, 

por um lado, reduzir o auxílio às energias poluentes, forçando a interiorização dos 

custos externos negativos que lhe estão associados, e, por outro, canalizar parte 

dos recursos assim libertos para o apoio às energias renováveis. 

 

O processo de inovação energética sofre de fraquezas estruturais únicas. 

Caracteriza-se por longos prazos, frequentemente de décadas, para a 

comercialização em massa devido à escala dos investimentos necessários e à 

inércia tecnológica e regulamentar inerente aos sistemas energéticos existentes. A 

aceitação de novas tecnologias energéticas pelo mercado é ainda adicionalmente 

dificultada pela própria natureza dos produtos energéticos. As novas tecnologias 

são geralmente mais caras do que as tecnologias que substituem, apesar de não 
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garantirem um serviço energético melhor. Os benefícios imediatos tendem a 

repercutir-se na sociedade, mais do que nos compradores. Algumas tecnologias 

enfrentam problemas de aceitação social e implicam frequentemente custos 

adicionais de integração para se inserirem no sistema energético existente. Para 

completar o quadro nada propício à inovação, temos os obstáculos jurídicos e 

administrativos. Em resumo, não há nem uma apetência natural do mercado nem 

benefícios comerciais a curto prazo relativamente a essas tecnologias. Há um fosso 

comercial entre a oferta e a procura das tecnologias energéticas de baixo teor de 

carbono. Assim, a intervenção pública de apoio à inovação energética torna-se 

necessária e justificada. 

O objectivo da intervenção pública pode traduzir-se essencialmente nos seguintes 

aspectos: a redução do custo dos sistemas de energia renovável, abrindo caminho 

a um futuro no qual estas tecnologias sejam financeiramente viáveis; a 

neutralização dos incentivos atribuídos às energias tradicionais, e; a consideração 

dos custos e benefícios ambientais que não são contabilizados através dos métodos 

de estabelecimento do preço da energia (Piscitello e Bogach, 1998). Para se aferir 

do sucesso da intervenção pública têm que ser analisados múltiplos factores, e 

aquele depende da concertação dos diversos meios de intervenção, mas também 

do quadro regulador em vigor, das características das tecnologias envolvidas bem 

como o contexto local onde as mesmas são adoptadas. 

 

Podemos afirmar que, entre outras, as duas formas básicas de política reguladora 

no sector energético são a garantia dos preços e a atribuição de quotas de 

mercado. O sistema de preços caracteriza-se por estabelecer um preço e deixar o 

mercado determinar a capacidade de geração, enquanto o sistema de quotas 

funciona de modo inverso. 

O mercado de licenças de emissão pretende a redução das emissões pela via da 

quantidade (quotas de mercado; ao contrário das taxas, que condicionam a 

evolução das emissões pela via do preço) e é um instrumento que recorre a 
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mecanismos de mercado (ao contrário da regulamentação, que impõe directamente 

as normas de rejeição de efluentes). Podemos dizer que o mercado de licenças de 

emissão é uma regulação (o legislador é titular do direito, obrigando o poluidor a 

pagar pelo dano causado) por intermédio das forças de mercado 

(atribuição/transferência do direito sobre o ambiente aos indivíduos), daí o seu 

carácter distintivo dos outros instrumentos de limitação das emissões de poluentes. 

Na figura 3, ilustramos o enquadramento e o posicionamento que o mercado de 

emissões eventualmente pode ter, condicionado entre o poder do(s) Estado(s) para 

estabelecer o contexto económico das empresas que opera e o controlo operacional 

directo do(s) Estado(s) sobre as empresas. O estabelecimento do contexto refere-

se ao poder para definir ou restringir os objectivos das empresas. O controlo 

operacional tem a ver com a gestão do dia a dia das empresas por forma a serem 

atingidos os objectivos do contexto estabelecido. 

Figura 3 – Enquadramento conceptual do comércio de emissões 

   

Fonte: Adaptado de Santos, Aníbal (2007) 
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A consideração do comércio de emissões numa posição intermédia no controlo 

operacional do Estado, e não a escolha em definitivo de um baixo controlo, deve-se 

por duas ordens de razão: por um lado, alguns dos sectores mais influentes no 

controlo das emissões são sectores tradicionalmente considerados monopólios 

naturais, actualmente sujeitos ao desígnio da regulação económica, e por outro, 

porque o Estado desempenha o papel interveniente no funcionamento do próprio 

mercado, não só pela atribuição inicial das licenças/direitos de emissão, mas 

posteriormente como supervisor, pela sua efectiva monitorização e controlo do 

respectivo cumprimento desses mesmos direitos por parte das empresas. 

Relativamente ao contexto económico, considera-se o comércio de emissões como 

uma forma de regulação usando mecanismos de mercado. 

 

3.2 - O enquadramento teórico para as licenças (“direitos a poluir”) 

transaccionáveis no mercado  

Como atrás verificámos o fundamento para a existência do mercado de emissões 

tem a sua génese no pensamento de Coase. À luz da teoria desenvolvida por Coase 

a propósito dos direitos de propriedade, e considerando a estabilidade do clima 

como um bem público cuja provisão depende da acumulação dos GEE na 

atmosfera, não é possível estabelecer e distribuir direitos de propriedade quer 

sobre a estabilidade do clima quer sobre a atmosfera, mas é possível estabelecer 

direitos de uso desta última, enquanto meio receptor das emissões de GEE. 

 

A compra e venda de um qualquer bem pressupõe uma definição prévia dos direitos 

de propriedade relativos ao seu uso. Uma vez determinado quem detém 

inicialmente o direito de uso do bem, o mercado constituirá um mecanismo 

eficiente de transferência dos direitos de uso, do agente que vende para o agente 

que compra o bem transaccionado (Dales, 1968). 
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Deste modo, um sistema de controlo das emissões de GEE baseado num mercado 

de emissões, assume duas transferências: num primeiro momento essa 

transferência efectua-se da entidade reguladora para os agentes económicos, e 

num segundo momento efectuar-se-á entre agentes económicos, sempre que a 

diferença de custos marginais de abate de emissões o justifique. A condição sine 

qua non para o funcionamento deste mercado é a diferença dos custos marginais 

de abate de emissões entre os agentes emissores, na medida em que é esta 

diferença que tornará vantajosa a transacção de licenças de emissão. Assim, um 

agente económico será incentivado a adquirir mais direitos de emissão, em vez de 

proceder ao abate de emissões que a sua dotação de emissões permite, desde que 

possa comprar esses direitos suplementares a um preço inferior ao seu custo 

marginal de abate, e o contrário no caso de venda dos direitos de emissão. 

Neste contexto, e do ponto de vista da eficiência do processo de abate das 

emissões, é indiferente a afectação inicial de licenças de emissão entre agentes, na 

medida em que o mercado se encarrega de proceder ao encontro das necessidades 

de compra e venda das licenças de emissão, ao menor custo possível. Assim, no 

final, cada agente irá deter exactamente o número de licenças que minimiza o 

custo de abate das mesmas (Montgomery, 1972). 

 

Num mercado de concorrência perfeita, em que i) cada agente é um price-taker, ii) 

não existem custos de transacção e iii) a informação é perfeita, o preço das licenças 

de emissão corresponderá ao custo marginal de abate das emissões e a troca das 

licenças de emissão entre agentes assegura a minimização do custo global, e 

individual, de redução das emissões (Chichilnisky e Heal, 1995). 

 

O grande atractivo do mercado de emissões de GEE reside na garantia da sua 

eficiência, qualquer que seja a distribuição inicial das licenças de emissão pelos 

agentes emissores. Como se pode observar, quer Coase, Dales, Montgomery ou 

Chichilnisky e Heal, defendem a actuação do mercado como garante supremo da 
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eficiência económica, porquanto permite minimizar o custo global de abate das 

emissões, contudo, baseado em premissas de mercado de concorrência perfeita. 

Aliás, é esta situação idílica que sempre norteia os princípios económicos de 

actuação dos Estados na busca da melhor solução de actuação dos poderes 

públicos, de que a regulação é apenas um exemplo. 

Contudo, a realidade é outra, pois os mercados não são de concorrência perfeita, 

pelo que interessa analisar as implicações para o mercado de emissões nessas 

circunstâncias. 

 

3.3 - A realidade: eficiência do mercado de emissões na presença de custos 

de transacção, de poder de mercado e custos de conformidade 

No caso dos mercados de licenças de emissão os custos de transacção são aqueles 

incorridos com as actividades de busca de informação sobre as possibilidades de 

redução de emissões, os potenciais parceiros de mercado para um dado agente 

económico, as actividades de negociação e decisão quanto à transferência de 

direitos entre agentes e as actividades de controlo e monitorização das emissões. 

Na presença de custos de transacção, o comportamento quer dos agentes – 

compradores e vendedores, quer da entidade reguladora pode sofrer algumas 

alterações. Para os agentes a minimização dos seus custos corresponde à 

minimização da soma dos custos de abate de emissões e dos custos de transacção, 

implicando necessariamente uma diminuição do volume de transacções de licenças 

de emissão, pois o preço destas torna-se mais elevado. Quanto menos licenças de 

emissão forem atribuídas a um agente económico, maior será a perda para esse 

agente, face aos ganhos de troca que iria auferir na ausência de custos de 

transacção. Para a entidade reguladora há agora a necessidade de adquirir 

informação (que tem um custo), sobre os custos marginais de cada agente para 

proceder a uma afectação de licenças que permita a redução de emissões 

pretendida. A existência de custos de transacção tem portanto, como efeito 

predominante o decréscimo do número e do volume de transacções. 
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Considera-se que um agente detém poder de mercado quando uma variação do 

preço não lhe impõe, automaticamente, uma compra/venda de licenças de emissão. 

Um vendedor com poder de mercado gere a sua oferta de licenças de emissão por 

forma a induzir a maior subida de preços possível, condicionando o seu abate de 

emissões e a sua venda de licenças de emissão, de acordo com este critério, e o 

comprador é precisamente o inverso. A presença de agentes com poder de mercado 

(capacidade para influenciar o preço das licenças de emissão) tem consequências 

por um lado na quantidade de emissões transaccionadas– influenciada pelos preços 

dos agentes com poder de mercado - que será inferior ao nível óptimo gerado por 

situações de concorrência perfeita, e, por outro lado, no respectivo cumprimento 

por parte dos agentes sem poder de mercado do respectivos tectos de emissões. 

 

Na presença de sanções pelo não cumprimento - custos de conformidade, podemos 

considerar que os agentes são incentivados ao não cumprimento dos limites de 

emissões que lhes foram atribuídos enquanto os seus custos marginais de abate 

das emissões forem inferiores às suas penalizações marginais por não 

cumprimento.  

A atribuição inicial de licenças é muito importante pois pode condicionar o resultado 

final do mercado de emissões, no sentido em que pode criar, ou reforçar, situações 

de poder de mercado. Nas cerca de 11 500 instalações abrangidas pelo CELE, pode-

se dizer que 80% das licenças foram atribuídas a 15% das instalações, ou seja, 

temos um relativo pequeno número de empresas a dominar o mercado e o preço 

das licenças, normalmente designados de market players. Em Portugal a situação é 

em tudo semelhante, pois 30 das 244 instalações nacionais abrangidas 

representam aproximadamente, 90% das licenças atribuídas. Apresenta-se em 

Anexo IV um quadro com o número de licenças atribuídas para o período de 2005-

2007 e o número de instalações abrangidas de cada país. 
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Tendo tudo isto em consideração, a gestão das licenças pelas diferentes empresas e 

a sua participação no mercado de emissões serão guiadas necessariamente por 

critérios diferentes. No entanto, existe um ponto comum que reside no facto de 

esta nova realidade fugir do core business das empresas, pelo que é de grande 

importância que todas as decisões que afectem esta área sejam suportadas através 

de sistemas de informação de elevada precisão e qualidade, necessitando de uma 

adequada estratégia para a abordagem ao mercado de carbono. 

3.4 - Factores de viabilidade de um mercado de emissões 

Para a criação de um mercado de emissões têm que ser analisados diversos 

factores que permitem a sua existência, a saber: 

 

A) A escolha do ponto de imposição do mercado 

O ponto de imposição do mercado de licenças de emissão define-se como o 

conjunto de agentes aos quais é imposta a atribuição inicial de licenças de emissão, 

como contrapartida das suas actividades económicas (van Steenberghe, 1999). 

A impossibilidade de todos os agentes económicos serem escolhidos para a 

imposição do mercado, resulta da dificuldade de mensuração das emissões de 

todos os agentes, bem como pela determinação dos tectos de emissão e respectivo 

controlo das mesmas, para além de que os custos de administração e de 

transacção seriam incomportáveis. Deste modo, a escolha do ponto de imposição 

deve garantir a participação de agentes com potencial de redução significativo, 

quer ao nível do volume das emissões, quer ao nível do diferencial de custos 

marginais de abate que os agentes registam entre si. Por outro lado, deve garantir 

que não se criem situações de poder de mercado; deve recair sobre uma procura 

de bens e serviços suficientemente elástica; deve minimizar os custos de 

administração e controlo do sistema, bem como os custos de transacção entre os 

agentes e; proporcionar informação fiável que torne o mercado credível 

relativamente à atribuição das licenças de emissão e no sistema de sanções. 
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B) Métodos de atribuição inicial das licenças de emissão 

Existem duas formas de atribuição inicial das licenças de emissão: a venda dos 

direitos de emissão num mercado primário ou a distribuição gratuita de licenças, 

baseada num determinado critério (v.g. rendimento médio, volume de produção e 

emprego criado). A atribuição das licenças de emissão por intermédio de um 

mercado primário, assenta na venda do volume global das emissões permitidas, por 

intermédio de um leilão, sendo efectuada aos agentes que o ponto de imposição 

definiu. O critério mais utilizado para a distribuição gratuita de licenças de emissão 

denomina-se “grandfathering principle”, consistindo na atribuição de um volume de 

emissões (licenças) proporcional às emissões efectuadas por cada agente num dado 

momento. O volume atribuído corresponde a um dado nível da actividade 

económica e a uma dada tecnologia de abate. O mercado de emissões europeu 

assentou nesta modalidade. Este critério corresponde assim à distribuição gratuita 

de direitos de emissão historicamente definidos podendo também ser interpretado 

como a legitimação dos direitos adquiridos por cada agente, no que toca às 

emissões de um dado poluente (Christensen e Svendsen, 1999). 

 

O motivo fundamental para a escolha do método de “grandfathering” prende-se 

com a necessidade de fazer transitar os agentes de um sistema de contenção das 

emissões dependente de um normativo de rejeição, para um sistema em que os 

agentes são obrigados a adquirir o direito de acesso ao meio receptor (Cramton e 

Kerr, 1998). Deste modo, a atribuição “grandfathering” permite uma transacção 

menos violenta de um sistema de livre acesso para um sistema de mercado, pois 

uma vez recebidos os direitos iniciais de emissão, os agentes apenas têm que 

pagar as reduções necessárias para cumprir os limites impostos, pelo que este 

método é o que goza de um maior apoio político por parte da indústria. 

Este sistema, apesar de ter sido o adoptado, é alvo de muitas críticas, 

nomeadamente: 
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• Processo moroso de negociação entre os agentes e a entidade reguladora, 

quer relativamente aos critérios de atribuição e cálculo quer com os 

respectivos volumes de emissões; 

• A fiabilidade do método depende da escolha adequada do período utilizado 

para cálculo das emissões de referência bem como das tecnologias utilizadas 

para abate das emissões; 

• Prejudica as empresas que investem em tecnologias limpas no momento 

anterior à adopção do sistema em relação às mais poluidoras, 

desincentivando a realização deste tipo de investimentos e pode funcionar 

como um aumento da poluição no momento anterior à criação do sistema, 

na expectativa de se conseguir maximizar as emissões autorizadas; 

• Permite criar situações de poder de mercado, com empresas a aumentarem 

os preços dos produtos;  

• Pode criar barreiras à entrada para novos agentes que queiram iniciar a sua 

actividade económica obrigando-os a adquirir licenças de emissão no 

mercado secundário, situação que pode ser agravada se já existirem 

situações de poder de mercado. 

 

C) Liquidez no mercado secundário 

A viabilidade do mercado de emissões depende também da sua liquidez, pelo que 

interessa saber os factores que garantem a liquidez no mercado. Entre estes conta-

se a diferenciação dos custos marginais de abate entre os agentes o que incentiva a 

troca de licenças de emissões; uma diferenciação das dotações de emissões entre 

agentes (sem todavia proporcionar poder de mercado) o que permite trocas 

múltiplas e continuadas; actividades continuadas de I&D para melhoria da eficiência 

no abate das emissões, que altere as possibilidades de abate dos agentes; 

diversidade de agentes com acesso ao mercado, para lá dos definidos inicialmente; 

a possibilidade de comprar/vender licenças de emissão em momentos diferenciados 
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no tempo; a presença de intermediários que propiciem o encontro entre agentes, o 

que permite e amplia as possibilidades de troca. 

 

Irei focar-me nos dois últimos factores, pois os outros já foram de algum modo 

comentados. 

No que se refere à dimensão temporal dos mercados de emissões, as licenças 

podem ser transaccionadas em momentos diferentes, o que permite que as 

mesmas podem ser “poupadas” de um período para outro, quer não utilizando na 

totalidade os direitos de emissão atribuídos, quer adquirindo-os para utilização ou 

revenda futura. A “poupança” de emissões é um comportamento de antecipação ao 

aumento do preço das licenças – via redução do número das licenças oferecidas em 

períodos posteriores (redução da oferta) ou via acréscimo da procura, por exemplo 

por relançamento da actividade económica (Chichilnisky e Heal, 1995).  

O caso contrário, de “empréstimo”, ou “adiantamento” de direitos de emissão não é 

considerado aceitável, na medida em que as trocas de direitos de emissões são 

desencorajadas, retirando liquidez ao mercado (van Steenberghe, 1999). 

 

No que se refere ao último factor de liquidez mencionado, podemos considerar a 

existência de dois tipos de mercado: informais - trocas bilaterais entre agentes; ou 

organizados - existência de intermediários que procedem ao encontro das 

necessidades de troca dos agentes, determinando, pela sua intervenção, os preços 

e as quantidades a transaccionar. A intermediação constitui um factor potenciador 

de liquidez no mercado, em particular quando há deficiências de informação no 

mesmo, e desde que não implique custos demasiado elevados para os agentes. 

Resumindo, podem-se apontar as características desejáveis para um mercado de 

emissões, identificadas por Bréchet (1998) e com alguns comentários à parte: 

◘ Diferencial significativo entre os custos marginais de abate dos poluidores que 

incentivem as trocas de licenças de emissão. 
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◘ Número elevado de produtores de emissões, logo de potenciais participantes no 

mercado. 

◘ Existência de possibilidades reais de redução das emissões, que garantam a 

presença de uma oferta significativa de licenças. 

◘ Independência entre a situação geográfica das fontes de emissão e os impactos 

da poluição, contribuindo para uma maior homogeneidade das licenças de emissão, 

enquanto bem transaccionado. 

◘ Independência entre os períodos de emissão e os efeitos das emissões, o que 

contribui para tornar as licenças de emissão transaccionáveis em qualquer 

momento, ou seja, criando condições adicionais de liquidez e permitindo, portanto, 

a “poupança” de emissões para revenda em períodos posteriores. 

◘ Definição clara dos objectivos de redução a nível das fontes/sectores de 

actividade/agentes envolvidos. 

◘ Critérios explícitos de afectação inicial das licenças de emissão, com respeito por 

objectivos de equidade, de preservação das condições concorrenciais dos agentes 

envolvidos ou de prevenção da formação de “bolsas” de poder de mercado. 

◘ As trocas devem referir-se a um único tipo de poluente, garantindo a 

homogeneidade das licenças de emissão e, através dela, mantendo claros os 

objectivos de redução. 

◘ Os sistemas de mercado de licenças de emissão devem estar harmonizados com 

as restantes políticas de combate à poluição, para que entre os diversos 

instrumentos exista complementaridade e não efeitos de sinal contrário, que se 

anulem parcial ou totalmente entre si. 

◘ As regras de funcionamento dos mercados de licenças devem ser simples e 

transparentes, o mesmo se aplicando ao sistema de penalizações por não 

cumprimento dos limites de emissões. A simplicidade e transparência são 

fundamentais para a minimização dos custos de administração e de transacção. 

◘ O sistema de sanções deve ser credível e eficaz, de forma a actuar como 

dissuasor efectivo do não cumprimento dos tectos de emissões e se possível, como 
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meio de reposição da situação inicial ao não cumprimento. Quanto maior for a 

independência geográfica e temporal das emissões face aos seus efeitos, maior é a 

possibilidade de compensação/reposição através do sistema de sanções. 

 

3.5 - Vantagens e desvantagens de um mercado de emissões 

Podemos considerar que a grande vantagem do mercado de emissões é a sua 

eficiente prossecução dos objectivos ambientais, na justa medida em que se 

possibilita que a redução das emissões se realize com o menor dispêndio de 

recursos e com ganhos para todos os intervenientes na transacção. Podemos pois 

dizer que, a comercialização das licenças é a garantia de sucesso deste 

instrumento. Em termos de eficácia parece que os resultados conseguidos não são 

muito animadores porquanto as emissões de CO2 têm aumentado, e prevê-se que 

continuem a aumentar, apesar dos esforços de redução e alguns casos de sucesso.  

Uma vantagem clara é a flexibilidade que este mecanismo confere ao poluidor de 

decidir sobre como vai atingir os objectivos fixados, quer ao nível nacional, quer ao 

nível internacional (as transacções podem realizar-se entre países com diferentes 

estádios de desenvolvimento económico e capacidades de assimilação). 

Outra vantagem evidente é a sua maior aceitação por parte dos intervenientes 

quando comparado com os instrumentos de natureza administrativa. 

O desnecessário aumento dos custos administrativos suplementares decorrente de 

eventuais aumentos de poluição, como consequência do desenvolvimento 

económico, também é uma vantagem.   

Outra vantagem é o evitar gerar-se animosidades políticas que resultariam de 

outros tipos de instrumentos como os limites quantitativos ou os impostos. 

Uma outra vantagem que se pode apontar a este mecanismo é o de conciliar as 

actividades que contribuem para o desenvolvimento económico com a protecção do 

equilíbrio ecológico, ao permitir que se iniciem novas actividades numa área sob 

controlo, sem que tal acarrete a degradação da qualidade ambiental na mesma. 
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Relativamente aos factores tidos como desvantajosos, é comummente referido os 

elevados custos administrativos, devido à complexidade que a gestão deste 

instrumento apresenta. 

Outro aspecto é a discricionariedade decorrente da atribuição inicial das licenças de 

emissão, baseada num critério que leva a que as empresas poluam mais para 

terem mais licenças, sempre que se avaliam períodos de atribuição de licenças.      

Um factor nefasto é a possibilidade de criação de poder de mercado por parte dos 

lobbies das grandes empresas junto da Entidade Reguladora respectiva, aquando 

da atribuição das licenças. 

 

Por fim, um factor que tanto pode ser visto como vantajoso ou desvantajoso, é a 

possibilidade de intervenção do Estado ou Entidade Reguladora no funcionamento 

do mercado. Pode ser benéfica quando a intervenção restringe a livre 

comercialização das licenças para compensar uma criação inicial das licenças em 

número excessivo, ou quando está em causa uma distribuição diferenciada da 

poluição em áreas geográficas em que o dano ambiental se faça sentir de forma 

mais acentuada, podendo neste caso, estabelecerem-se normas que condicionem a 

transacção das respectivas licenças. Contudo, estes aspectos também podem ser 

vistos como nefastos. Com efeito, implica desvirtuar as regras normais de mercado. 

O Estado ao intervir, por exemplo comprando títulos ou impondo, a cada novo 

poluidor, a obrigação de adquirir um número de licenças superior ao 

correspondente à poluição que ele iria produzir pode levar a uma melhoria 

ambiental. No entanto, esta possibilidade acarreta uma desvalorização das licenças, 

e introduz incerteza no sistema que pode levar a um desincentivo à redução das 

emissões poluentes e poder-se estar a reconhecer um direito dos agentes 

económicos a poluírem. Para além de se estar, a violar o PPP, por ser necessário 

utilizar recursos públicos para reduzir a poluição (Aragão, 1997). 
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4 - Energia versus Competitividade num Planeta em Aquecimento 

 

4.1 – Relevância do sector energético 

O consumo de energia está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento económico-

social, contribuindo, ainda que indirectamente, para o bem-estar dos cidadãos. 

Com efeito, a procura dirigida ao sector energético resulta do consumo de energia 

em equipamentos considerados fundamentais, nas sociedades modernas.  

Os factores que determinam o comportamento e a performance do sector 

energético não são atemporais, pelo que uma estratégia de desenvolvimento do 

sector energético é resultante das mutações políticas, económicas, sociais, 

institucionais que ocorrem à escala nacional e internacional, e que acabam por ter 

implicações no sector energético. 

 

A energia e a competitividade empresarial estão ligadas, o que se explica pelo facto 

de a energia ser um input muito relevante na generalidade dos processos 

produtivos. A evolução tecnológica tem vindo a acentuar a dependência da 

produção de bens e serviços da energia, senão em quantidade – quando a 

intensidade energética diminui – pelo menos em termos de qualidade.  

É muito difícil enumerar uma actividade que não necessite de energia. Deste modo, 

se compreende que nas sociedades desenvolvidas se dê um peso importante à 

salvaguarda do abastecimento de energia, pois o bem-estar de uma sociedade 

depende dela. Além da salvaguarda em sentido estrito, a própria competitividade 

de uma sociedade, do seu aparelho produtivo e da sua estrutura económica e 

social, depende da energia. Se a actividade de produção requer energia, o custo de 

produção depende também do custo deste input. Reduzir o custo da energia tem, 

assim, um efeito multiplicador forte, que incidirá sobre todas as áreas da economia 

e permitirá melhorar a sua competitividade. A redução da factura energética é, 

portanto, uma forma eficaz de aumentar a competitividade empresarial e 

consequentemente nacional.  
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Podemos afirmar que a interacção entre energia e competitividade se aprofunda por 

evolução do enquadramento externo à empresa, pelas estratégias 

empresariais que crescentemente ganham importância, e pela própria actuação 

das empresas produtoras e distribuidoras de energia. Passo a descrever os 

aspectos relevantes de cada um destes três tópicos. 

 

A evolução do contexto externo à empresa processa-se cada vez mais 

rapidamente. O fenómeno da globalização é uma realidade que significa ter de se 

ser competitivo em mercados que são cada vez mais abertos à concorrência. Com 

uma nova globalização, a capacidade de implementar boas estratégias, de produzir 

com qualidade, possuir bons canais de distribuição e bons preços de venda são 

factores decisivos. No nosso país a factura energética é comparativamente mais 

cara face aos nossos parceiros comunitários, o que coloca as empresas que se 

localizam em território nacional em desvantagem. Face ao fenómeno da 

globalização que exige investimentos e grandes esforços em outras áreas da 

estratégia empresarial como sejam os recursos humanos, o marketing e a 

distribuição, a redução de custos da energia pode, portanto, desempenhar um 

papel fundamental.  

Outro factor a ter em conta é realização do mercado interno de energia. O primeiro 

passo já foi dado com o mercado interno da electricidade e está em curso 

actualmente o do gás, onde a livre escolha de fornecedor de energia e a livre 

concorrência nos operadores de mercado, levará ao reforço da concorrência e 

consequentemente, espera-se, à redução do preço.  

Por fim, assiste-se a uma crescente consciência ambiental dos agentes económicos. 

Cada vez mais as pessoas estão atentas e valorizam as questões ambientais e 

julgam as empresas pelo seu relacionamento com o ambiente. A preferência por 

produtos “verdes”, leva a que a prevenção e minimização dos impactos ambientais 

negativos seja cada vez mais um factor de competitividade. As empresas terão de 
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estar mais atentas aos efeitos da sua actividade sobre o ambiente, e em especial 

aos efeitos do consumo de energia, ou seja, será também pela energia utilizada na 

actividade económica, que se conseguirá diminuir o impacto ambiental. Assume 

assim, particular importância a promoção das energias renováveis, vistas cada vez 

mais como uma opção que não comprometa as gerações futuras e a qualidade de 

vida. 

Por outro lado, a valorização da energia nas estratégias empresariais pode 

também constituir um factor de reforço da competitividade. Um dos vectores 

fundamentais passa pela poupança de energia como elemento essencial na redução 

da factura energética. Muito há a fazer nas empresas, quer nos edifícios fabris, 

quer nos edifícios administrativos, relativamente ao ineficiente uso e 

aproveitamento energético que ainda apresentam. Uma fonte de redução dos 

custos é, inevitavelmente, a promoção da eficiência energética. Esta é também 

fonte de poupança de energia, quer directamente, quer por permitir economizar 

energia primária. Uma estratégia orientada para este objectivo passa pelo estímulo 

da produção combinada de calor e electricidade – cogeração -  através de 

incentivos ao investimento neste domínio, bem como pelo fomento da utilização 

racional de energia. 

Face ao que acima foi exposto, as empresas devem integrar a energia na estratégia 

da empresa, sendo o caso mais evidente o do marketing institucional. A criação de 

uma imagem de empresa com uma atitude activa na defesa e promoção dos 

valores ambientais tem uma valia positiva no mercado. Há já algumas empresas 

que se comprometem a adquirir determinada percentagem de energia que utilizam 

a produtores que recorrem a fontes renováveis. Este é um factor decisivo que urge 

explorar e acentuar nas empresas, não apenas a utilização de fontes renováveis - 

este é apenas um dos caminhos -  mas, e este de dimensões muito maiores, a 

valorização ambiental como vector estratégico nas decisões empresariais.  
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Por último, a competitividade das empresas de energia. Estas empresas estão 

a passar por grandes transformações nos últimos anos, com a transição de 

monopólios naturais a mercados abertos e regulados e processos de privatização, o 

que obriga as mesmas a adaptarem-se a estes novos contextos através de 

modificações na sua cultura, estrutura, organização e plano de investimentos. 

Pretende-se com tudo isto um aumento da concorrência e um aumento do bem-

estar social. 

 

4.2 - A necessidade de luta contra as alterações Climáticas  

Em Maio de 2007 foi aprovado o IV Relatório dos peritos do IPCC onde se 

identificaram as medidas e os custos da luta contra as alterações climáticas. O 

relatório faz diferentes projecções sobre o impacto que as emissões de gases 

nocivos terão no meio ambiente, apela à alteração do modo de vida das populações 

porquanto o mesmo pode contribuir para a redução das emissões em todos os 

sectores, e estima os custos económicos das medidas ambientais na economia 

global, concluindo que os custos de redução daquelas são claramente suportáveis.  

 

O relatório considera que os próximos 20 a 30 anos serão cruciais para garantir que 

as temperaturas médias do planeta não subam mais do que 2ºC a 2,4º C. Se esse 

objectivo for alcançado, o IPCC estima que as emissões mundiais de GEE deverão 

começar a decrescer a partir de 2015, de acordo com o cenário mais optimista. 

Segundo o documento, para estabilizar a concentração de GEE na atmosfera a 

níveis situados entre as 445 e as 490 partes por milhão (ppm) e para conter o 

aumento das temperaturas, é preciso que estas emissões atinjam um pico até 2015 

e que desçam em seguida 50 por cento (379 ppm) até 2050. 

 

Importa referir os principais pontos do relatório que alerta a comunidade 

internacional para a necessidade da urgência de actuação. 

 



 84 

Relativamente aos custos da luta contra as alterações climáticas, quanto maiores e 

mais rápidos forem os cortes nas emissões, maiores serão os custos. Mas as 

medidas podem ser relativamente modestas, as tecnologias existentes podem ser 

usadas e o custo de se agir agora ainda pode ser menor do que o custo caso não 

haja acção do homem. 

O IPCC trabalha com diferentes cenários:  

- Estabilizar as emissões em 445-535 ppm de dióxido de carbono limitaria o 

aquecimento global a 2º-2,8ºC. O impacto disso na economia mundial seria de até 

3% do PIB mundial até 2030. No mesmo período, o impacto no crescimento 

projectado da economia seria de 0,12%. 

- Estabilizar as emissões em 535-590 ppm limitaria o aquecimento global a 2,8º-

3,2ºC, com redução de 0,1% do crescimento do PIB mundial até 2030. 

- Entre 590-710 ppm, o aquecimento global seria de 3,2º/4ºC, com redução de 

0,06% do crescimento do PIB até 2030. 

 

No que respeita às várias opções de mitigar as emissões, o relatório propõe 

repassar o "preço do carbono" aos consumidores e produtores, isto é, que os 

preços na economia levem em conta o dano ambiental causado pela queima de 

combustíveis, para estimular a eficiência energética. Considera que se deve 

diminuir as subvenções às energias fósseis (petróleo, gás, carvão) e impor uma 

taxa do carbono: quanto maior for o preço do carbono, maior o interesse dos 

utilizadores de energias fósseis em mudar para tecnologias e modos de consumo 

mais eficientes. O relatório defende que taxar as emissões de carbono seria 

eficiente no sector energético. Um preço de US$20 a US$50 por tonelada de CO2  

transformaria o sector energético, aumentando a participação das fontes 

renováveis na matriz energética para 35% até 2030 (quase o dobro do registado 

em 2005). As FER como eólica, solar, geotérmica e outras, deveriam ser 

estimuladas, com a ajuda de subvenções, legislação ou imposição de taxas, 
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subsídios, tarifas preferenciais e compra obrigatória, que as tornem concorrenciais 

em relação às energias fósseis. 

 

Outras possibilidades consideradas são novas leis, impostos, incentivos fiscais e 

mercados de troca de licenças de emissão de carbono, de modo a reduzir as 

emissões da indústria. Aponta para a necessidade de maior eficiência energética, 

com mudança nos padrões de construção, economia obrigatória de combustíveis, 

mistura de biocombustíveis e investimento em melhores serviços de transporte 

público. Isto é, uma aposta na redução da poluição dos transportes e encorajar os 

transportes públicos e modos de transporte não motorizados, aumentar os 

impostos sobre a compra de automóveis e sobre os combustíveis. 

 

O sequestro e armazenamento de CO2 (especialmente importantes na Índia e na 

China), uma tecnologia ainda experimental que consiste em captar as emissões em 

grandes instalações industriais e enterrá-las, poderão contribuir de forma 

importante para a redução de emissões dentro de 20 anos. A energia nuclear que 

faz parte das tecnologias que permitem reduzir as emissões, representou 16% da 

matriz energética mundial em 2005, e pode chegar a 18% até 2030, com o 

aumento do preço do CO2 de até US$50 por tonelada, mas continuam sendo 

preocupantes as questões de segurança, proliferação de armas e lixo, ou seja, 

dúvidas e receios ainda existentes. Por fim, defende a promoção de uma construção 

ecológica, através de normas mais severas, melhor isolamento e sistemas de 

climatização mais eficientes, referindo que até 2020 poderão ser evitadas cerca de 

30% das emissões de CO2 no sector dos edifícios e que se devem alterar as 

práticas agrícolas e reduzir a desflorestação. 

 

4.3 - O Contexto energético europeu  

O panorama energético mundial confronta-nos, neste século, com uma nova 

realidade – a subida acentuada e sistemática dos preços do petróleo, o principal 
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recurso energético utilizado com todos os problemas de competitividade que daí 

decorrem. A título de exemplo, no início da década de setenta do século XX, o 

preço do Brent estava a menos de 10 USD/Barril, para em 2008 se situar nos 50 

USD/Barril, já depois de ter atingido 143 USD/Barril. 

 

Por outro lado, a manterem-se as actuais tendências e políticas, a dependência 

energética externa da UE, passará dos actuais 50% para 65% em 2030 (Figura 4). 

 

Figura 4 – Dependência energética externa da UE 

           Total                      Petróleo                    Gás Natural                Combustíveis 

                                                                                                                Sólidos 

 

Fonte: CE - Livro Verde para a Energia (2006); Combustíveis sólidos: Lignite e carvão magro 

 

Acresce a este facto, a instabilidade política em alguns países tradicionais 

fornecedores da UE (crise do gás entre a Rússia e a Ucrânia, que no início do ano 

de 2006 perturbou o aprovisionamento de vários países da UE, e que pode ocorrer 

nestes países da ex-URSS) e do médio-oriente, e na Argélia, outro importantíssimo 

fornecedor de energia europeu. Se adicionarmos ainda o terceiro eixo de 

fornecimento energético da Europa, os países do mar do norte, com especial relevo 

para o Reino Unido e Holanda, mas onde se tem vindo a assistir nos últimos anos 

ao esgotamento das suas reservas energéticas de petróleo e gás, respectivamente, 
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então entendemos bem a preponderância da segurança dos fornecimentos 

energéticos. Esperam-se aumentos do peso das importações de gás, passando de 

57% para 84% em 2030, e das importações de petróleo, passando de 82% para 

93% em 2030.  

 

Apesar do aumento do preço da energia, a procura de energia a nível mundial tem 

evoluído com taxas elevadas, tendo atingido 4,3% em 2004. Este aumento da 

procura assenta, essencialmente, nos países em desenvolvimento: a China, por si 

só, assume 75% da procura adicional de carvão e, por outro lado, há que ter em 

conta que o consumo per capita dos países asiáticos mais desenvolvidos é ainda 

significativamente inferior ao da UE, o que revela bem do potencial crescimento da 

procura de energia. 

 

Existem duas formas para controlar e diminuir as emissões de CO2 com origem 

num sistema energético: reduzindo o conteúdo em carbono desse sistema (menos 

carbono, para a mesma energia) ou controlando o crescimento do consumo 

energético (menos energia, com o mesmo carbono, para a mesma actividade 

económica e social). Actualmente, o maior crescimento das emissões verifica-se 

essencialmente nos sectores dos transportes e doméstico/serviços. É nestes 

sectores que se deve ter particular atenção e actuar rapidamente. 

 

Há necessidade de criação de uma nova política energética em domínios tão 

abrangentes como a energia nuclear, redução de CO2, compromisso pós-Quioto, 

poupança e eficiência energética, produção a partir de energias alternativas e 

renováveis, consumo automóvel, concorrência e preços, financiamentos à I&D, etc. 

Na UE, apesar de vários anos de esforços, a procura de energia continua a crescer 

a quase 2%/ano. Em 10 anos poderemos estar a consumir 10% mais do que hoje, 

dos quais cerca de dois terços importados (Figura 5).  
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Figura 5 – Energia total na UE-25 (em Mtoe) 

 

Fonte: DGTREN - CE 

Destes, 80% são hidrocarbonetos. Ao contrário, o crescimento da energia de 

origem renovável, em termos relativos, tem sido menor e não se perspectiva nos 

anos próximos um crescimento substancial (Figura 6). 

 
Figura 6 – Procura de energia na UE-25 (Mtoe) 

 

Fonte: DGTREN – CE 

Em consequência, as emissões de GEE expectáveis serão 5% mais elevadas que o 

objectivo previsto para 2012 (Figura 7). 
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Figura 7 – Cenários de evolução de emissões de GEE   
 

 

 

 
Fonte: DGTREN - CE 

Esta nova orientação da política energética europeia dando maior importância à 

gestão pela procura de energia e respectiva adequação ao tipo de consumo, só será 

possível pela sensibilização dos actores locais com o objectivo de tornar os 

consumos mais moderados, com menor impacto na emissão de CO2 e consequente 

impacto nas alterações climatéricas. 

 

Conforme refere a CE o desafio é “Garantir o aprovisionamento de energia não 

poluente e competitiva num contexto de alterações climáticas, de escalada da 

procura energética global e de incertezas quanto ao aprovisionamento futuro”. É 

grande o desafio que visa colocar a UE no centro de uma nova revolução industrial, 

capaz de estabelecer uma economia “low carbon”, com um crescimento económico 

alavancado em baixas emissões e um aumento dramático da quantidade de energia 

produzida e consumida com baixas emissões. 

 

Como se pode observar pela Figura 8, apenas no sector energético se regista um 

défice de licenças face às correspondentes emissões, reflectindo o maior esforço a 

que este sector está sujeito e é alvo de limitações das emissões de GEE.  

 

Emissões de GEE (Ano base = 100) 

UE-15 com projecção das medidas existentes 

UE-15 Tendência 
UE-15 objectivo incl. mecanismos Quioto 
UE-15 objectivo (Quioto) 

          
  UE-15 com projecção das medidas adicionais Caminho para objectvo 2010 
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Figura 8–Emissões CO2(2005)-Diferenças entre valores verificados e licenças atribuídas(Mt) 

-67,7

-35,1

-26,9

-17,2

-13,6

-9,9

35,0

-80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0

Sector Eléctrico:
o único sector com falta
de licenças

* Dados da Polónia e Luxemburgo não disponíveis 

Fonte: Pointcarbon, Maio 2006 – baseado em dados publicados pela CE 

 

É perante estas realidades, e as enormes implicações que as mesmas representam, 

que fizeram despertar a atenção para a necessidade de a Europa adoptar uma 

estratégia comum que lhe permita fazer face aos desafios energéticos.  

 

4.4 - Uma nova política energética para a Europa 

Em Março de 2006, a CE apresentou o Livro Verde designado “Estratégia europeia 

para uma energia sustentável, competitiva e segura”, que formula sugestões e 

opções para uma política energética para a Europa.  

Em Janeiro de 2007, a Comissão apresentou um pacote de medidas que dão corpo 

ao Plano de Acção para a Política Energética e Climática, que foi aprovado no 

Conselho Europeu da Primavera de 8 e 9 de Março de 2007. Aqui estão definidos os 

princípios básicos da Nova Política Energética que assentam em três objectivos: 

segurança do abastecimento (seu aumento), competitividade (das economias 

europeias e uma oferta energética a preços acessíveis) e sustentabilidade 

ambiental (sua promoção e fazer frente às alterações climáticas). 

 

O Plano é apresentado na comunicação da Comissão intitulada “Uma Política 

Energética para a Europa”, que se baseia numa nova concepção europeia da 

Electricidade e calor 

Pasta e papel 

Petróleo e gás 

Cimento, cal e vidro 

Outros 

Metais 

Total 
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energia assente nos seguintes pilares: (1) um mercado de energia funcional; (2) a 

passagem a uma economia de baixo carbono; (3) o aumento da eficiência 

energética; e (4) uma nova abordagem nas relações com os países terceiros.  

 

O grande objectivo estratégico e desafio expresso no Plano é o seguinte: 

“Este Plano pretende cumprir também o objectivo de reduzir a emissão de gases 

com efeito estufa em 30%, no quadro de um acordo global; e em pelo menos 20% 

para a UE até 2020, tendo como referência o ano de 1990, procurando limitar-se o 

aumento da temperatura da Terra a 2ºC”. e acrescenta “No âmbito das negociações 

em torno do regime climático pós-2012, a UE lutará pela imposição de uma meta 

de redução das emissões de gases com efeito de estufa aos países industrializados 

de 30% até 2020 e de 60 a 80% até 2050”. 

 

Esta tese assenta nas premissas de responsabilidade (é necessário travar o 

aquecimento global e a UE não se pode demitir da responsabilidade de, uma vez 

mais, liderar este processo à escala global) e de oportunidade (vencerá quem 

primeiro chegar ao paradigma tecnológico “low carbon”). 

 

Das medidas propostas ao nível da UE, destacam-se como mais significativas as 

seguintes: 

- A redução da emissão de GEE em 20% até 2020 em relação aos níveis de 1990, e 

até 30% no quadro de um acordo internacional em que os países desenvolvidos 

assumam compromissos comparáveis entre si; 

- Aumentar a eficiência energética a fim de realizar o objectivo de poupar em 20% 

o consumo energético da UE até 2020; 

- Um roteiro para as energias renováveis que fixa o objectivo vinculativo de 20% do 

consumo de energia proveniente de FER até 2020;  

- Uma meta mínima vinculativa até 2020, de 10% dos combustíveis utilizados na 

UE provirem de biocombustíveis; 
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- Concretização e aprofundamento do mercado interno de electricidade e do gás - 

garantir a liberdade da escolha dos consumidores, das empresas e dos 

fornecedores através da separação das actividades de produção e distribuição de 

energia (unbundling) e uma regulação efectiva;  

- Um Plano Prioritário para as Interconexões; 

- Reconhecimento do papel da energia nuclear no cabaz energético para alguns EM; 

- Um Plano Estratégico para as Tecnologias Energéticas que ajudará a completar 

uma nova “revolução industrial” na UE, destacando-se o objectivo de, até 2020, ter 

em funcionamento 12 centrais de captura e armazenamento de carbono. 

 

Para as medidas propostas no plano internacional, resumem-se: 

- Adoptar em negociações internacionais o objectivo de redução de 30% das 

emissões de GEE pelos países desenvolvidos até 2020, tendo como referência os 

níveis de 1990 (como referido acima); 

- Um acordo internacional sobre eficiência energética, por forma a atingir os 

objectivos em matéria de redução de emissões de CO2 e facilitar a negociação de 

um futuro regime climático pós-2012; 

- Outros acordos, nomeadamente no que respeita à interligação entre o regime de 

comércio de emissões europeu com regimes compatíveis de outros países, ao 

Tratado da Carta de Energia e à promoção de tecnologias limpas e renováveis; 

- Aprofundar as relações com os países terceiros produtores e de trânsito, 

destacando-se alguns deles (Rússia, Noruega, Argélia), sendo um dos instrumentos 

a extensão do Tratado da Comunidade da Energia a todos os países vizinhos; 

- Encetar relações com países consumidores e lançar uma Parceria Europa-África; 

- Privilegiar as questões da segurança, tanto nuclear como de abastecimento. 

 

Outros esforços também a realizar são a definição de requisitos mínimos 

vinculativos de transparência a respeitar pelas empresas do sector energético; a 

institucionalização de uma estrutura europeia responsável pelo planeamento 
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coordenado da rede de transporte de energia; a harmonização dos poderes e 

independência das entidades reguladoras da energia; bem como a aprovação da 

Carta Europeia dos Consumidores de Energia.   

 

Em 23 de Janeiro de 2008, a CE aprovou o seu programa de combate às alterações 

climáticas, onde quer ser líder mundial, tendo sido apelidado pelo presidente da CE 

como o “projecto mais ambicioso desta geração”. Os pilares da nova estratégia 

verde assenta em quatro objectivos, até 2020: 

→ Redução de 20% dos GEE 

→ Aumento da eficiência energética em 20% 

→ Ter 20% da energia utilizada de origem renovável 

→  Do combustível utilizado nos transportes 10% seja biocombustível 

Este projecto, também designado de Plano “20+20+20 para 2020” (redução de 

20% dos GEE, redução do 20% do consumo energético e uma quota de 20% de 

energias renováveis no mix energético da UE), na prática engloba as metas que já 

tinham sido aprovadas em Março de 2007 pelos EM, sendo agora definidas as 

partilhas de esforços dos vários EM, e foram bastante criticadas pelo sector da 

grande indústria que as acusam de serem irrealistas e de cortarem a 

competitividade das empresas europeias face às suas maiores concorrentes como 

as dos EUA, China ou Índia. 

Actualmente, apenas 8,5% da energia consumida na Europa tem origem renovável 

e a redução das emissões de GEE entre 1990 e 2005 foi de 6%. Ou seja, a Europa 

terá de fazer mais do dobro do que fez nos últimos 15 anos. De acordo com o 

presidente da CE, este Plano exige um esforço equivalente a 0,5% do PIB da UE, 

cerca de 60 mil milhões de euros anuais, ao passo que a inacção representaria um 

custo de 20% do PIB da UE. 

 

A trave mestra do Plano assenta na instituição de licenças de emissão de CO2 que 

as empresas vão ter de passar a pagar a partir de 2013 através de leilões, uma 
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alteração substancial face à actual gratuidade do Sistema de Comércio de Emissões 

(SCE). Metade do esforço de redução do CO2 será suportado pelo SCE, com uma 

redução de 21% das emissões de 2005, e que passará a contar com algumas 

indústrias actualmente excluídas: química e petroquímica, siderurgia, alumínio, 

cimento e aviação. A outra metade do esforço será assegurada pelos EM através de 

um aumento das energias renováveis no consumo total de energia. 

 

Um dos principais critérios para a distribuição de esforços nacionais para o esforço 

europeu foi o PIB per capita, e Portugal será o único dos países mais antigos da UE 

que está autorizado a aumentar as suas emissões de CO2, ainda que apenas em 

1%, junto com os países do Centro e Leste da Europa, que necessitam de se 

desenvolver. Deste modo, quanto mais rico for um país, maior será o esforço que 

terá que assumir, ao abrigo do princípio da solidariedade. Os países mais ricos 

contestaram o modelo de repartição a partir do PIB, preferindo um critério com 

base nas emissões por habitante. Quanto à parte das energias renováveis, para o 

objectivo europeu global de 20%, Portugal deverá ter 31% da energia consumida 

proveniente dessas fontes. No anexo V apresenta-se um quadro com as metas da 

UE, para 2020, para todos os EM. 

  

Nos EUA começa-se a formar um mercado de carbono do mesmo género, pelo 

menos numa base regional. Existe um programa multi-estadual designado de 

Regional Greenhouse Gas Initiative, que visa reduzir as emissões de CO2 de 

centrais eléctricas no nordeste dos EUA, através de um mix de capacidade de 

emissões e de comércio de licenças de emissão. Contudo, tendo em conta que a 

maioria das emissões são originadas numa dezena de países, é de extrema 

importância a capacidade dos EUA, (país maior emissor de GEE até há pouco 

tempo, tendo sido ultrapassado pela China), que recusou ratificar o PQ porque isso 

prejudicaria o desempenho económico da economia americana, de juntar-se ao 

esforço internacional contra as alterações climáticas. Por outro lado, os EUA não 
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concordam que o Protocolo não obrigue os países em desenvolvimento a reduzir as 

suas emissões (em particular a China e a Índia). É, pois, particularmente relevante 

as medidas que venham ser tomadas por estes países, dada a sua preponderância 

em termos de emissões mundiais de GEE.   

 

4.5 – O contexto energético português 

Importa agora analisar a actual situação energética do nosso país. Ao nível do mix 

de produção das várias fontes de energia utilizadas, a tecnologia a fuel ainda tem 

um peso considerável, cerca de 12%, quando comparado com alguns países 

europeus (Figura 9). Para além de menos eficientes e com maiores custos de 

produção, as centrais a fuel/gasóleo são muito mais poluidoras que as novas 

tecnologias a gás. 

 

Figura 9 – Fontes de energia produzida por países 

 

(1) Estimativas 2006 (em total de energia produzida) 

Fonte: REN; IEA/OECD Energy statistics of OECD Countries (Estimativas 2006) 

 

No que concerne à eficiência energética a situação não é famosa. Com efeito, 

apesar da desaceleração do consumo total de energia nos últimos anos, o consumo 

de energia nos edifícios continua a crescer significativamente, com um aumento 

médio de 3,9% entre 2000 e 2005. Esta tendência é explicada pela aproximação 
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dos níveis de conforto habitacional à média europeia (por exemplo o grande 

aumento do número de casas com aquecimento central), mas também pela 

ineficiência energética nos edifícios. 

Este aumento do consumo energético nos edifícios tem particular reflexo ao nível 

dos consumos de electricidade, porquanto este sector é um dos principais 

utilizadores de energia eléctrica. Com efeito, se em termos de energia primária por 

unidade do PIB ou por crescimento, Portugal se aproxima dos níveis médios 

europeus, ao nível do consumo de electricidade, as taxas de crescimento 

verificadas nos últimos anos encontram-se entre as mais altas da Europa. 

 

Figura 10 – Comparação de taxas de crescimento de consumos de energia nos países da UE 

 

Fonte: Eurostat, 2006 

 

Importa agora aferir do state-of-the-art em Portugal relativamente às emissões de 

CO2. O Plano Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2006), actualmente em 

vigor, prevê, num cenário de Business as Usual, um crescimento das emissões de 

CO2 superior a 27%, objectivo estabelecido para Portugal no PQ (Figura 11). 
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Figura 11 – Evolução das emissões de GEE 

 

Fonte: PNAC06 

Interessante será observar em que sectores se verificam os maiores crescimentos 

das emissões, donde se destacam claramente os sectores dos transportes e 

domésticos/serviços. Estima-se que estes sectores tenham crescimentos de 104% e 

134%, respectivamente, até 2010 (Figura 12). 

Figura 12 – Evolução das emissões por sectores 

 

Fonte: PNAC06 

 

Face ao exposto podemos tirar, desde já, uma primeira conclusão: a necessidade 

premente de se actuar nos sectores com maior crescimento de emissões: 

transportes e doméstico/serviços. Estes sectores são o reflexo do nosso modus 
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vivendi e reflecte as decisões de todos nós. Para alterar a actual situação é 

necessário, por um lado, uma consciencialização das pessoas para uma utilização 

mais eficiente da energia final, para um maior compromisso ecológico e altruísta, e 

por outro, e não menos importante, decisões políticas corajosas, e exemplares, 

para a concretização destes objectivos. 

  

4.6 - Uma nova política energética para Portugal 

No início de 2007 o Governo lançou um pacote de medidas que espelhou o 

compromisso com o objectivo de associar o desenvolvimento económico a uma 

redução da dependência energética externa e combate às alterações climáticas. 

Há uma aposta estratégica nas energias renováveis, tendo sido revisto em alta o 

objectivo dos 39%, fixando a nova meta em 45% do consumo bruto nacional de 

electricidade em 2010 assegurado exclusivamente por FER. Através da aposta 

articulada na promoção e diversificação das FER, procura-se uma 

complementaridade ao crescimento do consumo e, por outro lado, assegurar um 

funcionamento sustentado do sistema eléctrico. A diversificação de tecnologias 

torna-se assim um dos conceitos chave do desenvolvimento sustentado. A política 

energética para as energias renováveis tem associada uma perspectiva acumulada 

de mais de €8.000 milhões de investimento no horizonte de 2005-2012 e de 

criação de cerca de 9.700 novos postos de trabalho e poderá permitir reduções 

globais de aproximadamente 14M ton CO2e/ano (Figura 13). 
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Figura 13 – Potencial das energias renováveis 

 

(1) Considerando unicamente a central de Moura 

(2) Aplicável às unidades fabris de transformação 

(3) Factor de emissão de 0,5 ton/MWh 

Fonte: MEI, 2007 

Outro vector estratégico é o da eficiência energética, com objectivos na vertente da 

procura, traduzido nas medidas estabelecidas que perspectivam uma redução, até 

2015, equivalente a 10% do consumo energético. Dentre as medidas conducentes 

àquele objectivo, destacam-se a introdução de taxa de carbono sobre lâmpadas 

menos eficientes e harmonização fiscal do gasóleo de aquecimento com o 

rodoviário; o alargar a taxa de carbono aos combustíveis industriais (taxa de 

carbono combustíveis industriais às instalações não abrangidas pelo PNALE com 

regime de isenção para esforços de eficiência energética e Acordos Voluntários), um 

Plano de Acção para a Eficiência Energética, a redução do consumo energético do 

Estado através do Plano de Compras Públicas Ecológicas, e a substituição da 

cogeração a fuel por gás natural (Indústria). 

 

Ao nível da produção termoeléctrica, a aposta no aumento do peso do gás natural 

no mix de combustíveis fósseis utilizados pelo sistema electroprodutor nacional, 



 100 

com a substituição de queima de fuelóleo (descomissionamento de ~400 MW de 

potência instalada – dois grupos na antiga central do Carregado e os grupos III e IV 

na central de Tunes, bem como o encerramento a partir de 2010 das restantes 

centrais a fuelóleo) e pela entrada em funcionamento das novas centrais de ciclo 

combinado (CCGT). Acresce, a promoção da utilização de técnicas de co-combustão 

(com a substituição de 5% a 10% do consumo de carvão por biomassa nas centrais 

de Sines e do Pego). Por último, o objectivo de dispor de tecnologias de sequestro 

de carbono, apostando na vertente da inovação. Foi já contemplada a reserva de 

800 MW de capacidade de ligação à rede em Sines para carvão limpo, uma área 

que se revela cada vez mais fundamental para o combate às alterações climáticas.  

Por último, uma aceleração da taxa de penetração dos biocombustíveis com 

alteração da meta de 5,75% para 10% em 2010. 

 

Estas novas metas de 2007 representam um potencial de redução de emissões de 

GEE de 1,556 Mt de CO2 e/ano (0,901 Mt CO2 e/ano associados ao sector da oferta 

de energia, com influência no PNALE e CELE e 0,655 Mt CO2 e/ano associados ao 

sector dos transportes). 

 

As medidas base propostas no PNAC2006 prevêem uma redução das emissões de 

CO2 em 10,6 Mt, projectando para 2010, um nível total de emissões de 84,6 Mt. 

Face a este cenário, Portugal teve necessidade de recorrer a medidas adicionais e 

mecanismos alternativos para cobrir o défice previsto de 7,4 Mt de CO2.  

A Resolução de Conselho de Ministros (RCM) n.º 104/2006 introduziu um conjunto 

de medidas para cumprir Quioto, que passam por um reforço de medidas e pela 

criação de um Fundo Português de Carbono (FPC) expedito. Estas novas medidas 

terão um impacto esperado de redução de emissões de 3,7 Mt cada (Figura 14). 
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Figura 14 – Reforço de medidas da RCM 104/2006 

 

Fonte: PNAC 2006 

 

O FPC é “um instrumento financeiro que pretende financiar projectos e iniciativas 

que facilitem o cumprimento dos compromissos do Estado Português no âmbito do 

Protocolo de Quioto”. A gestão do FPC assenta em duas vertentes: técnica e 

financeira. Na primeira, pretende-se “identificar projectos de investimento passíveis 

de obtenção de créditos de emissão ou reduções de emissões de GEE”, estabelecer 

relações institucionais … com as entidades relevantes à prossecução dos seus 

objectivos … e garantir … os devidos registos” de redução dos GEE. Na segunda, 

pretende-se maximizar a capitalização dos dinheiros do FPC. 

 

As medidas na área da energia representam a principal aposta de Portugal no 

combate às alterações climáticas incidindo cerca de 70% das medidas previstas no 

PNAC sobre o sector da energia. Estas medidas permitirão reduzir 9,9 Mt CO2/ano 

até 2010 (Figura 15). 
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Figura 15 – Peso do sector da energia nas medidas do PNAC 

 

(1) O impacto de 3,6Mt CO2 + 0,4Mt CO2 é estimado relativamente ao cenário Business as Usual do 

PNAC. Na sua totalidade, a produção de electricidade a partir das energias renováveis permite reduzir 

13,7Mt CO2 

Fonte: PNAC2006 

 

As novas medidas com impacto complementar na redução de emissões irão facilitar 

o cumprimento das metas de Quioto.  

 

Relativamente ao PNALE para o período 2008-2012 (PNALE II), o montante global 

de licenças de emissão anual a atribuir às instalações é de 34,81 Mt CO2 e. Deste 

montante global uma parte (30,5 Mt CO2 e) corresponde às instalações existentes, 

ficando a parte remanescente (4,3 Mt CO2 e) destinada à constituição de uma 

reserva para novas instalações. 

O montante de emissões de GEE que Portugal não poderá exceder no período 

2008-2012, ou seja, a Quantidade Atribuída (QA), está neste momento fixado em 

381 397 527 t CO2e, representando um valor médio anual de 76 387 505 t CO2e 

(76,39 Mt CO2 e/ano). Após uma análise do PNAC 2006, das novas metas 2007 e 

do PNALE II, é conveniente verificar qual o défice remanescente da aplicação destes 

instrumentos. Este resulta da diferença entre a QA, as projecções de emissões, o 
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potencial de redução do PNAC 2006 com as novas metas de 2007 e o esforço de 

CELE, resultante da aplicação do PNALE II. O valor das previsões de emissões, 

aplicando o PNAC 2006 e as novas metas de 2007, é de 79,36 Mt CO2 e/ano, 

resultando assim um défice de 2,97 Mt CO2 e/ano. Sendo de 34,89 Mt CO2 e/ano a 

projecção de emissões das instalações abrangidas pelo CELE, e o tecto deste, 

fixado através do PNALE II, ser de 34,81 Mt CO2 e/ano resulta um esforço adicional 

que estas instalações terão de fazer de 0,09 Mt CO2 e/ano. 

Deste modo, o défice nacional será de 2,88 Mt CO2 e/ano, resultado da diferença 

entre o défice existente de 2,97 Mt CO2 e/ano (da aplicação do PNAC) e o esforço 

do CELE de 0,09 Mt CO2 e/ano (da aplicação do PNALE II), que deverá ser suprido 

através do FPC, o outro instrumento fundamental para cumprimento dos objectivos 

nacionais em matéria de alterações climáticas. 

 

É pois, neste cenário que as empresas portuguesas terão que se movimentar e 

investirem os seus esforços no sentido de dar resposta aos desafios de uma 

economia de baixo carbono. 
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5 – Análise dos estudos de caso  

 
De acordo com o PNALE II, foram objecto de entrevistas as seguintes empresas: 

Galp Energia, SA (engloba a Petrogal, SA); Turbogás, SA; Tejo Energia, SA; EDP, 

SA (engloba a CPPE,SA – EDP Produção,SA) e REN, SA (engloba a REN Trading, 

SA). A REN, SA opera a Rede Nacional de Transporte de electricidade que liga os 

produtores (Tejo Energia, Turbogás e EDP Produção) aos centros de consumo 

assegurando o equilíbrio entre a procura e a oferta de electricidade, e é operadora 

dos Contratos de Aquisição de Energia (CAE) existentes, na Central do Pego-Tejo 

Energia e Central da Tapada do Outeiro-Turbogás. Apresenta-se tabela 5, resumo 

do atrás exposto. 

Tabela 5 – Licenças de emissão (LE) atribuídas às empresas objecto de estudo 

Sector Subsector Instalação Operador LE (t CO2/ano) 

Central Termoeléctrica do Pego Tejo Energia, SA 2 723 011 
Carvão 

Central Termoeléctrica de Sines CPPE, SA 5 833 317 

Central Termoeléctrica do Ribatejo CPPE, SA 1 423 103 

CCGT Central de Ciclo Combinado da 

Tapada do Outeiro 
Turbogás, SA 1 198 020 

Central Termoeléctrica do Carregado CPPE, SA 377 234 

Central Termoeléctrica do Barreiro CPPE, SA 138 977 

Energia/Centrais 

Termoeléctricas 

Fuel 

Central Termoeléctrica de Setubal CPPE, SA 1 118 999 

Refinação Refinaria de Sines Petrogal, SA 2 137 550 
Energia/Refinação 

Refinação Refinaria do Porto Petrogal, SA 1 098 025 

 

Tendo em conta os objectivos definidos no capítulo 1, transcreve-se de novo as 

questões de pesquisa a que o estudo de caso procura dar respostas, a saber: 

- Como é que as empresas do sector energético, estão a organizar-se para dar 

resposta ao mercado de licenças de emissões de CO2 (impactos sentidos)? 

- Existem acções e objectivos internos das empresas para reagir ao novo mercado 

de licenças de emissão de CO2? 

- Estão a ser desenvolvidas tecnologias com potencial para mitigar as emissões de 

CO2 e os seus efeitos ambientais nas empresas do sector energético?  
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Referir ainda que em algumas empresas foram entrevistadas várias pessoas em 

função da organização das mesmas, pelo que o número de respostas pode divergir 

de empresa para empresa.  

A análise das respostas foi desenvolvida considerando as várias unidades de 

significação assumidas para avaliar as categorias do questionário, apresentadas no 

Anexo II, baseado nas proposições teóricas desenvolvidas no capítulo 2, as quais 

reflectem um conjunto de questões de pesquisa e revisões da literatura. 

Apresentamos no Anexo VI os resultados obtidos dos inquéritos realizados, onde, 

em função da abrangência deste trabalho, se seleccionaram as principais variáveis 

para dar resposta às questões de pesquisa.  

 

5.1 – Como as empresas vêem o mercado de licenças de emissões  

Para verificar se as empresas vêm o meio ambiente/mercado de emissões como 

uma oportunidade de negócios ou como um peso regulatório, podendo vir a perder 

mercados pelo seu comportamento ambiental, foram seleccionadas as seguintes 

variáveis: 

• Transacção de licenças – a empresa transaccionou licenças e ganhou 

dinheiro, ou não; 

• Oportunidade de negócios – ocorrência da oportunidade de negócio para a 

empresa devido ao desenvolvimento de produtos e processos não agressivos 

ao meio ambiente; 

• Implicações do efeito sobre o meio ambiente – perda de mercado, que 

indica a ocorrência de perda de mercados internos e/ou externos derivada 

dos efeitos da actividade da empresa sobre o meio ambiente/mercado de 

emissões; 

• Implicações do efeito sobre o meio ambiente – aumento de custos, que 

indica a ocorrência de aumento dos custos da empresa (com investimento 

em tratamento de resíduos, menores emissões, multas, etc.) derivada dos 

efeitos da sua actividade sobre o meio ambiente/mercado de emissões. 
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As tabelas 6 a 9 apresentam os resultados das variáveis supra descritas pelas 

empresas em análise.  

 

Tabela 6 – Empresas que transaccionaram no mercado de emissões e ganharam dinheiro ou não 

 Transacção de licenças– a empresa transaccionou licenças e ganhou dinheiro, ou não 

EMPRESAS SIM NÃO RESULTADO 

Tejo Energia X  Perdeu 

CPPE X  Ganhou 

Turbogás  X Ganhou 

Petrogal  X Ganhou 

REN X  Perdeu 

 

Do resultado das entrevistas e da análise da tabela supra verifica-se uma grande 

discrepância de resultados nas empresas. A Turbogás e a Petrogal, apesar de não 

terem transaccionado licenças, acabaram por ganhar algum dinheiro, resultado da 

abundância de licenças no 1º período do PQ. Referir que como não havia 

transferência de licenças do 1º período (2005-2007) para o 2º período (2008-2012) 

do PQ, estas foram vendidas pelas empresas que as tinham em excesso, ao preço 

no final do período, de valor quase nulo, apenas alguns cêntimos. A Tejo Energia 

teve necessidade de comprar licenças, uma vez que estas “...não são suficientes 

para o funcionamento normal da central”, e perdeu dinheiro face às cotações 

existentes na altura. Já a CPPE transaccionou licenças para algumas centrais, 

outras ficaram excedentárias face às suas emissões, e na globalidade conseguiu 

gerar alguma receita. A REN começou em 2008 a fazer a gestão integrada das duas 

centrais, não uma de per si, até lá era feita por cada uma das centrais, tendo 

também registado algumas perdas. 
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Tabela 7 – Empresas que consideram o mercado de emissões uma oportunidade de negócios 

 Oportunidade de negócios – produtos e processos não agressivos ao meio ambiente  

EMPRESAS SIM NÃO RESULTADO 

Tejo Energia  X Incerteza 

CPPE X X Valor licenças/combustível 

Turbogás X  Excesso de licenças 

Petrogal X X  Valor licenças/combustível 

REN  X Défice de licenças 

 

A Tejo Energia considera o mercado de emissões um novo mercado que introduziu 

um factor especulativo e de incerteza, dada a instabilidade dos preços das licenças, 

factor de perturbação para os investimentos de muito longo prazo. 

A CPPE refere que vê o mercado de emissões, e o CO2 em particular, como um 

combustível para poderem em comparação utilizar esta ou aquela central, em 

função do custo do mesmo. Nestas condições, em função da estratégia da empresa 

e da cotação das licenças de CO2 podem ter, ou não, oportunidades de negócio. 

Para a Turbogás, o excesso de licenças, a par da utilização de uma tecnologia muito 

recente na central, permite alguns ganhos que são repassados para a REN. 

Considera que com o inevitável aumento do preço das licenças de CO2, e com 

menos licenças atribuídas, produtos mais “verdes” surgirão no mercado.  

A Petrogal considera o mercado de emissões um custo acrescido, na medida em 

que se considerou o CO2 como mais um factor de custo nas estratégias de decisão 

de investimento, mas que funciona também como uma oportunidade indirecta de 

negócio, no sentido de comercialização das licenças e de novos negócios que 

possam surgir decorrente da necessidade de menores emissões de CO2. 

Para a REN houve um défice de licenças face às suas necessidades, e como tal 

tiveram um acréscimo de custo com a compra de licenças, que não pode ser 

repassado sem a devida autorização do regulador. 

  

A ideia das empresas não é fazer lucro com o comércio de emissões, porque não 

são traders, não é esse o seu core business. As licenças de emissões são produtos 
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financeiros, e o objectivo é reduzir o impacto dos custos com a redução das 

emissões. As acções que pensam fazer são no sistema produtivo, embora não se 

altere o mesmo para reduzir as emissões, porque não é isso que traz valor ao 

produto “...porque já sabemos que o mercado não valoriza”!. Se as empresas 

conseguirem transaccionar e ganharem dinheiro no mercado óptimo, mas não é o 

driver fundamental. 

 

Tabela 8 – Empresas que consideram perdas de mercado devido aos efeitos da sua actividade 

sobre o meio ambiente  

 Implicações do efeito sobre o meio ambiente – perda de mercado   

EMPRESAS SIM NÃO RESULTADO 

Tejo Energia X X S - L. PRAZO 

CPPE  X  

Turbogás  X  

Petrogal  X  

REN  X  

 

De acordo com a tabela 8, as empresas entrevistadas não atribuem qualquer 

eventual perda de mercados aos efeitos das suas actuações sobre o meio ambiente, 

o que pode revelar confiança nas suas capacidades próprias, mas também que 

ainda há grande incerteza na definição das regras do jogo, no que à economia do 

carbono diz respeito. A este propósito são levantadas algumas preocupações 

apresentadas no capítulo final. 

Importa explicitar a posição da Tejo Energia que refere que “com as actuais 

condições e com regras homogéneas e equivalentes no mercado ibérico, 

conseguem produzir energia eléctrica de uma forma competitiva”. Contudo, admite 

perder mercado a longo prazo, a partir de momento que não tiverem o CAE em 

vigor, uma vez que a central do Pego tem uma dificuldade decorrente do preço de 

transporte de Sines para o Pego, não conseguindo optimizar o custo de transporte 

por ferrovia, o que encarece o custo final de produção de energia eléctrica. 
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Tabela 9 – Empresas que consideram aumento de custos devido à sua participação no mercado de 

emissões  

 Implicações do efeito sobre o meio ambiente – aumento de custos   

EMPRESAS SIM NÃO RESULTADO 

Tejo Energia X  Défice Licenças 

CPPE X  Organização 

Turbogás  X Existência Licenças 

Petrogal X X Organização/Existência Licenças 

REN X  Cotação CO2 

 

A tabela 9 sugere que a maioria das empresas considera que a sua participação no 

mercado de licenças de emissões veio aumentar os custos das mesmas resultado 

da consideração do CO2 como mais um input nas tabelas de custos das decisões de 

investimento. Por outro lado, o despertar para esta nova realidade implicou nalguns 

custos processuais e organizativos antecipando uma consciencialização mais 

ecológica. Se todas as empresas foram unânimes em considerar que o CO2 foi uma 

preocupação acrescida a ser levada em conta não apenas pelas obrigações legais 

mas pelo custo que este pode assumir, importa ainda realçar as diferenças nas 

considerações do mesmo entre as várias empresas. No caso da CPPE a empresa 

implementou uma estratégia que passou pela criação de acções e programas 

internos, que levou a abordar de forma diferente outras estratégias como seja o 

alargamento do parque electroprodutor. A empresa assumiu claramente uma 

estratégia de aposta na energia hídrica e eólica com os custos inerentes a essa 

opção. Para além disso, tem pessoas dedicadas ao mercado de emissões com todos 

os custos logísticos e normativos decorrentes do próprio funcionamento em 

mercado.   

 

A Petrogal, por seu lado, apesar de não ter ainda custos com as licenças, tem 

custos com os investimentos realizados nas refinarias que nada teve a haver com 

objectivos organizativos ou de optimização de processos, mas tão só por causa da 

problemática do CO2. A instalação de precipitadores electroestáticos e o consumo 
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de gás natural nas refinarias foi realizado por questões ambientais pois só assim 

conseguiam reduzir as emissões de CO2.  

 

A conclusão a retirar da análise das tabelas 6, 7, 8 e 9, para se aferir da validade 

da hipótese previamente considerada que as empresas vêem o mercado de 

emissões como um peso regulatório, em vez de uma oportunidade de negócios, é 

que aquele é visto como uma regulação ambiental europeia, mas como não é 

mundial limita a eficiência em benefício de quem não está abrangido. É uma 

regulação porque obriga os países a ter uma postura mínima activa nesta matéria. 

Considera-se também que a regulação era necessária pois se assim não fosse o 

mercado de emissões não funcionaria e era difícil de arrancar porque o sector 

energético é capital intensivo e tudo vai pela economia de escala, e este não traz 

economia de escala, adiciona mais um custo. Acresce ainda o facto do mercado de 

emissões não ser considerado um verdadeiro mercado porquanto o mesmo 

funciona de modo diferente para os diversos países europeus, não reflectindo este o 

verdadeiro esforço das empresas na luta da redução das emissões uma vez que os 

produtos (no caso particular da electricidade) não reflectem o verdadeiro custo de 

produção.  

Curioso não deixa de ser o facto de se considerar que, ainda assim, se obtêm mais 

benefícios do ponto de vista do mercado efectivo e de um produto alternativo que 

são as licenças de CO2, que valem dinheiro, do que propriamente a redução de 

emissões de CO2 que se vem obter por essa via.  

Em conclusão, os dados recolhidos parecem sugerir que o mercado de emissões é 

um sistema misto, que pode gerar oportunidades de negócio, em particular a longo 

prazo dada a especificidade do sector energético, mas com grande peso regulatório 

pois implica uma pressão sobre a redução das emissões mas também pressão, com 

cada vez mais preponderância, sobre os investimentos que são de muito longo 

prazo, gerando incerteza sobre o benefício económico das centrais. 
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5.2 – Redução de emissões como objectivo (não) prioritário  

Para verificar se a adopção de métodos de produção ambientalmente correctos, ou 

menos poluidores, é um objectivo prioritário das empresas seleccionaram-se as 

seguintes variáveis: 

• Importância da estratégia de preservação do meio ambiente – qual o grau 

de importância desta estratégia como factor de motivação para a empresa 

inovar (muito importante, importante, pouco importante e indiferente); 

• Investimentos – realização de investimentos na mudança do processo 

produtivo com o objectivo de reduzir os problemas ambientais/emissões. 

 

A tabela 10 mostra o grau de importância atribuído por cada uma das empresas à 

preservação do ambiente como factor dinamizador de inovação.  

 

Tabela 10 – Grau de importância da estratégia de preservação do meio ambiente  

 Estratégia de preservação do meio ambiente 

EMPRESAS Muito importante Importante Pouco importante  Indiferente Resultado 

Tejo Energia  X    

CPPE  X    

Turbogás  X    

Petrogal X     

REN  X    

 

A preservação do meio ambiente é considerado pelas empresas um forte motivo 

estratégico. Foram feitas campanhas de redução de consumos, de reciclagem, de 

eficiência energética, o que levou a uma maior consciencialização das pessoas para 

estas questões. Por outro lado, obrigou as empresas a uma pressão adicional para 

a optimização das centrais por forma a minimizar os impactos económicos dos 

vários poluentes, onde se incluiu o custo com as licenças do CO2.  
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A tabela 11 mostra as empresas que investiram, ou não, na mudança de processo 

produtivo com o objectivo de reduzir os problemas ambientais, em particular a 

redução de emissões de CO2.  

 

Tabela 11 – Empresas que investiram em mudanças no processo de produção para redução de 

emissões de CO2  

 Investimento – mudanças no processo de produção   

EMPRESAS SIM NÃO  

Tejo Energia  X  

CPPE  X  

Turbogás  X  

Petrogal X X  

REN  X  

 

As empresas entrevistadas não investiram propositadamente nas suas centrais para 

reduzir as emissões de CO2, o que se pode concluir que o CO2 não é determinante, 

por si só, para a realização de investimentos nas actuais instalações das empresas. 

Provavelmente é apenas mais um input a juntar a outros na determinação dos 

impactos ambientais e suas consequências. Contudo, para novos investimentos 

pode já assumir papel preponderante e este será tanto maior quanto a valorização 

do mesmo no mercado. 

Das entrevistas realizadas é possível concluir que as empresas estão confinadas a 

pequenos melhoramentos, como afinações, minimização de perdas, de modo a 

melhorarem a eficiência energética das centrais.    

A Turbogás tem uma tecnologia muito recente pelo que não há muito a fazer para 

reduzir as emissões. Referir que no caso da Turbogás e da Tejo Energia os 

investimentos são feitos pelas centrais, mas qualquer decisão de investimento 

depende de autorização da REN, que é quem suporta esses custos. 

 

Na Petrogal há programas de racionalização energética das refinarias pelo próprio 

consumo de combustível, independentemente da questão do CO2. 
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Contudo, a definição da pegada do carbono por combustível, a redução do carbono 

nos combustíveis, “obrigou-nos a ter uma visão de como podemos alinhar 

tecnologicamente as centrais” e a fazer investimentos só por causa da problemática 

do CO2.  

 

Em conclusão, as empresas não têm como objectivo específico a redução das 

emissões nas centrais actualmente em produção, porquanto quando as mesmas 

entraram em funcionamento já utilizavam as melhores tecnologias disponíveis. O 

que procuram fazer é a optimização de processos, diminuir as perdas e melhorar a 

eficiência energética das mesmas. Deste modo, não realizaram investimentos com 

o objectivo de reduzir as emissões, mas sim para melhorar o controlo das mesmas 

bem como facilitar a produção de inventários e relatórios que periodicamente têm 

que divulgar. Os investimentos realizados não foram específicos para o CO2, mas 

sim para o óxido de azoto, dióxido de enxofre e partículas, com influência indirecta 

no CO2. Os objectivos de redução podem ser vistos como uma aposta em 

tecnologias limpas - renováveis. Estas começam a ganhar, ao longo do tempo, 

preponderância na estratégia das empresas, em particular com o aumento da 

diversificação do seu mix de produção. 

 

5.3 – A importância da I&D na inovação empresarial 

Outra hipótese levantada pela literatura é que as empresas inovadoras seriam as 

que investem mais em I&D, ou seja, as empresas que realizam actividades de I&D 

estariam mais capacitadas para gerarem e adoptarem inovações, inclusive as 

ambientais. As variáveis escolhidas para reflectir as empresas que realizam 

actividades de I&D foram: 

• Grau de importância do departamento interno de I&D – visto como fonte 

indutora de desenvolvimento da actividade inovadora na empresa. Se 

indiferente, pouco importante, importante ou muito importante; 
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• Estratégia de inovação da empresa – Pró-activa ou reactiva e de que forma 

é desenvolvida. 

 

As tabelas 12 e 13 mostram esta análise. 

 

Tabela 12 – Grau de importância do departamento de I&D para a prossecução de inovações 

ambientais 

 Fontes internas para actividades inovadoras – Departamento de I&D 

EMPRESAS Muito importante Importante Pouco importante  Indiferente Resultado 

Tejo Energia  X    

CPPE  X   EDP Inovação 

Turbogás  X    

Petrogal  X    

REN  X    

 

As entrevistas realizadas permitem concluir que a REN tem um departamento 

interno de I&D vocacionado para o desenvolvimento das redes e dos sistemas 

eléctricos de energia e gás natural, tendo inclusive instituído um prémio interno 

para o desenvolvimento de teses de mestrado em engenharia relativas a temas 

nesse âmbito. 

A CPPE não tem um departamento interno de I&D, tem uma empresa, a EDP 

Inovação, que começa agora a ter um papel activo na inovação e sua difusão, que 

resultou de junção de vários departamentos e laboratórios da empresa, e que é 

muito importante na prossecução dos objectivos do Grupo EDP. Estes passam por 

acompanhar os desenvolvimentos das tecnologias e inovações criadas pelos 

fornecedores de equipamentos ou criadores de novas tecnologias.  

Na Petrogal não há especificamente um gabinete de I&D. Essa função está 

espalhada  pelas várias áreas da empresa. Em particular nas refinarias existe I&D 

nos seus laboratórios químicos. Foi criada há pouco tempo no Grupo Galp uma área 

de inovação, resultado da necessidade de se interagir com maior acuidade com as 

várias áreas da empresa. 
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As empresas não desenvolvem novas tecnologias, antes participam em projectos 

apoiando institutos nacionais e internacionais e fazendo parcerias com 

fornecedores, universidades, institutos tecnológicos, empresas que recolhem 

informação dos clientes e de institutos técnicos ou científicos. 

Na generalidade as empresas têm mantido uma estratégia de partilha de 

aprendizagem e parcerias académicas e científicas regulares, visando a melhoria da 

gestão e operação das redes energéticas, de uma forma inovadora, assim como a 

redução do impacte ambiental das suas actividades.  

A tabela 13 mostra-nos como a inovação é considerada nas empresas e como esta 

é internamente desenvolvida.  

 

Tabela 13 – Estratégias de inovação das empresas 

 Inovação pró-activa Inovação Reactiva 

EMPRESAS Desenvolvimento 
pioneiro 
inovações 

Autonomização 
novos 

negócios 

Apropriação 
competências 

alheias 

Defesa 
posição 

competitiva 

Imitação 
inovação 
alheia 

Segundo 
mas 

melhor 

Adequação e 
customização 

Tejo 

Energia 
 X  X    

CPPE X X X X    

Turbogás X  X     

Petrogal   X X   X 

REN   X     

 

Importa referir que houve algumas empresas como a REN que optaram por 

escolher apenas uma resposta enquanto outras seleccionaram mais do que uma, e 

ainda que, quer a CPPE quer a Petrogal, pela sua organização implícita, tiveram 

mais pessoas entrevistadas o que originou maior número possível de respostas.   

Ainda assim, podemos considerar uma tendência maior para uma estratégia de 

inovação pró-activa, desenvolvida através de apropriação de competências alheias, 

e para uma estratégia de inovação reactiva, desenvolvida através de uma defesa da 

posição competitiva. 
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Analisando cada empresa individualmente, a Tejo Energia considerou a construção 

da nova central de CCGT junto à central de carvão do Pego como uma grande 

aposta da empresa, e que se enquadra na estratégia de autonomização de novos 

negócios. Por outro lado, no passado quando compraram a central à EDP, para 

terem maior flexibilidade e autonomização da mesma, fizeram algumas 

modificações nos moinhos de carvão para uma melhor moagem e melhor 

combustão, permitindo uma maior flexibilidade dos tipos de carvão utilizados e com 

menores emissões. Com esta estratégia a central do Pego visava defender a sua 

quota de mercado sendo melhor que a central de carvão de Sines numa estratégia 

de defesa da posição competitiva. 

 

O sector eléctrico é conhecido em todo o mundo por ser conservador. De acordo 

com as entrevistas, e fazendo jus a essa tradição, a CPPE considera que já adoptou 

uma estratégia reactiva de defesa da posição competitiva. Contudo, não tanto 

como se aparenta e, nos últimos anos mantêm-se muito atentos e com posturas 

pró-activas, fazendo benchmarking, analisando as melhores práticas e associando-

se a várias entidades independentes com quem cruzam respostas e soluções de 

inovação. Nesta medida, consideram também que têm uma estratégia de 

apropriação de competências alheias. 

Por outro lado, consideram que a CPPE actualmente assume uma estratégia de 

pendor pró-activa, tentando um desenvolvimento pioneiro de inovações com alguns 

protótipos criados e embora não implementados voltam agora a estudar a hipótese 

de os mesmos virem a desenvolver-se. Por outro lado, procuram autonomizar 

novos negócios como é o caso recente da forte aposta na energia eólica. 

 

A Turbogás considera que no princípio foi muito pró-activa (foi a primeira central de 

tecnologia CCTG em Portugal) como é o espírito e cultura da empresa. Quando foi 

instalada era a última tecnologia disponível, apresentando muito bons níveis de 

eficiência e rentabilidade na produção, e foi considerada como uma das mais 
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modernas, eficientes e amigas do meio-ambiente da sua dimensão, em todo o 

mundo. Por estes motivos foi considerada como tendo uma estratégia de 

desenvolvimento pioneiro de inovações. Considera, contudo que têm muitas 

restrições. Desde logo o consórcio bancário constituído para o seu financiamento 

implica que qualquer alteração produtiva terá que ter a aprovação do mesmo. 

Também o facto de não estarem a operar no mercado, pois toda a energia 

produzida é vendida para a REN. Também não têm competição, e a escassez de 

recursos humanos constituem importantes restrições. Todos estes factores podem 

levar a que a empresa seja mais reactiva.  

 

A Petrogal, por seu turno, considera que tem uma estratégia reactiva 

predominantemente de defesa da posição competitiva, de que é exemplo a 

introdução do gás natural nas refinarias de modo a serem mais eficientes e a 

poluírem menos. Por outro lado, considera também ter uma estratégia de 

adequação e customização de que é exemplo a criação de combustíveis mais 

eficientes que permitem maiores potências e menores emissões, e uma estratégia 

mais pró-activa de apropriação de competências alheias, associando-se a outras 

entidades no caso dos biocombustíveis e do projecto das algas que tem por 

objectivo implementar uma unidade de produção de óleo vegetal à escala piloto a 

partir de microalgas com base na sequestração de gases de efeito de estufa. 

 

A REN seleccionou a estratégia de apropriação de competências alheias porque 

procuram constantemente estar rodeados dos melhores e com parceiros para ver o 

que de melhor se faz para aplicar na empresa. 

 

5.4 – Influência de factores externos na criação e adopção de inovações   

Para se analisar se a regulamentação induz as empresas a adoptarem tecnologias 

mais limpas e inovações ambientais (Hipótese Porter), utilizaram-se como variáveis 
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o tipo de tecnologias ambientais adoptadas, as opções tecnológicas usadas pela 

empresa e a influência do mercado de emissões na inovação. 

• Tipologia de tecnologias ambientais - tecnologia adoptada de acordo com o 

carácter de inovação subjacente, incremental ou radical (segundo a análise 

de Kemp e Arundel (1998)); 

• Opções tecnológicas - a opção estratégica da empresa relativa à utilização 

das tecnologias conhecidas ao dispor para redução das emissões (segundo a 

análise de Pacala e Socolow); 

• Impacto do mercado de emissões na inovação – resultados sentidos na 

empresa em consequência da existência do mercado de emissões. 

 

A tabela 14 apresenta o(s) tipo(s) de tecnologia(s) adoptadas pela empresas. 

 

Tabela 14 – Tecnologias ambientais adoptadas de acordo com o grau de inovação subjacente 

 Tipologias de tecnologias ambientais 

EMPRESAS Controlo de 
poluição 

Gestão de 
resíduos 

Mais 
limpas 

Reciclagem Produtos limpos Limpeza 

Tejo Energia Sim Sim Não Sim Não Sim 

CPPE Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Turbogás Sim Sim Sim Sim Não Não 

Petrogal Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

REN Sim Sim Sim  Sim Não Sim 

 

Começa-se por analisar a inovação das empresas tendo em conta a tipologia de 

tecnologias ambientais adoptadas. Como referido no capítulo 2, não são claros os 

limites entre as tecnologias de final de circuito e as tecnologias limpas, ou seja, 

entre tecnologia adoptada de acordo com o carácter de inovação subjacente, 

incremental ou radical, respectivamente. Enquanto o controlo de poluição e a 

limpeza podem considerar-se tecnologias de final de circuito e as tecnologias mais 

limpas e de geração de produtos limpos, obviamente, tecnologias limpas, a gestão 

de resíduos e reciclagem podem tomar as duas formas consoante a sua aplicação, 

demonstrando que elas podem ser complementares.  
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A generalidade das empresas aplica as tecnologias de final de circuito, à excepção 

da Turbogás que não utiliza tecnologias de limpeza uma vez que usa como 

combustível o gás natural.  

Já na utilização de tecnologias limpas, a Tejo Energia admite que tais tecnologias 

não se aplicam uma vez que é usado o carvão como combustível, e que está 

sempre limitada à qualidade dos vários carvões, que têm uma série de parâmetros 

que têm que cumprir mas que é difícil cumprir todas, e que têm variações, 

resultando em afinações da central consoante o tipo de carvão que compra. Por 

outro lado, efectuou investimentos com instalações de redução de emissões para a 

atmosfera, mais propriamente de dessulfuração (redução de SO2) e desnitrificação 

(redução de NOx). Curiosamente irá haver um ligeiro acréscimo das emissões de 

CO2, resultante do processo químico de dessulfuração. 

Quer a CPPE quer a Petrogal têm todo o tipo de tecnologias, resultado das suas 

estratégias de diversificação do seu mix de produção de energia, nomeadamente 

por efeito da utilização de tecnologias de produção mais limpas. 

 

As tabelas 15 mostram as opções tecnológicas ao dispor das empresas e quais são 

usadas por quem. Dada a dificuldade sentida pelas empresas em quantificar o custo 

adicional por energia produzida na implementação de cada tecnologia, optou-se por 

analisar se as empresas tinham esse tipo de tecnologia e qual o grau de dificuldade 

de implementação de alguma outra. Apresentam-se todas as oportunidades 

tecnológicas ao dispor das empresas, analisando-se as respectivas oportunidades 

de mercado mediante as suas utilizações e opiniões sobre as restantes tecnologias. 

 

A Tejo Energia no que concerne às oportunidades tecnológicas ligadas à eficiência e 

conservação considera que é relativamente difícil aplicar-se melhorias nos 

combustíveis dos veículos, quando o transporte usado para o carvão é o ferroviário. 

Refere que onde pode haver mais impacto é no transporte das cinzas geradas, mas 

estas são vendidas nos silos junto da central e o transporte das mesmas é feito 
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pelo comprador com camiões para os locais onde estão as betoneiras. Fizeram sim, 

melhoramentos na eficiência energética da central colocando as caldeiras dentro do 

edifício e aproveitando o ar quente gerado por aquelas na parte superior do edifício 

para dentro das mesmas, melhorando termicamente a eficiência da central. 

A grande aposta da empresa é a construção, que está a decorrer ao lado da central 

de carvão, de uma central de ciclo combinado a gás natural, que se espera em 

finais de 2010 esteja a produzir.   

Relativamente à sequestração do carbono consideram que ainda existem muitas 

incertezas e custos elevados para a sua implementação em definitivo, como sejam 

os próprio gastos energéticos e económicos da separação do CO2 dos outros 

componentes, a forma mais eficiente de trabalhar o CO2, e a própria localização das 

centrais para minimização dos custos de transporte. 

Estão a estudar a hipótese do fotovoltaico mas são precisos mais incentivos do que 

os actualmente existentes para esta tecnologia ser viável. Por último, estão a 

avançar, mas com grandes dificuldades, com a utilização de 5% a 6% de resíduos 

florestais. A dificuldade dos resíduos florestais é que têm que ser apanhados, 

transportados e tratados e a queima tem parâmetros muito apertados. Estão a 

estudar os impactos ambientais, que não só o CO2 (NOX, e outros metais), 

resultantes da queima de biomassa, e económicos porque a vida dos catalizadores 

pode reduzir-se drasticamente para períodos muito curtos. 

 

A CPPE está a substituir gradualmente a sua frota de veículos operacionais por 

veículos híbridos (também têm veículos eléctricos mas ainda existem poucos e com 

pouca autonomia e potência). 

Têm um programa muito alargado de eficiência energética de edifícios, composto 

por seminários, hábitos de reciclagem, prémios de execução e apoio a engenheiros 

e arquitectos na procura de soluções que conduzam a uma eficiência térmica dos 

edifícios mais efectiva. Melhorias de eficiência nas centrais térmicas é preocupação 

constante da empresa, e no essencial quase atingiram a plenitude na capacidade de 
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melhoria sobretudo para as centrais mais antigas, e para as novas já o projecto 

integra essas mesmas melhorias, pelo que é difícil conseguirem melhorar muito 

mais. 

Há no plano da DGGE a construção de uma unidade de carvão de 2 grupos de 600 

MW, o que em termos de auto-suficiência e diversificação das fontes de energia faz 

sentido. Considera que o armazenamento e sequestração é muito caro e ainda 

muito experimental, apesar de já terem encomendado a geólogos estudos 

preliminares e sítios potenciais de  localização.  

Têm um projecto de laboratório com o INETI sobre hidrogénio mas muito 

embrionário, e relativamente ao nuclear julga que há um trauma muito grande com 

isso e que a fissão é ainda uma utopia. No fotovoltaico tem havido alguns 

constrangimentos com os painéis que têm baixa eficiência e a necessidade de uma 

densidade energética de painéis muito grande para se conseguir alguns resultados. 

Na gestão dos recursos florestais têm a central de biomassa de Mortágua. 

A grande aposta da empresa são as renováveis, em particular na energia eólica, 

muito fruto da compra da Horizon, o que colocou a empresa nas posições cimeiras 

a nível mundial. A empresa irá evoluir por oferta de soluções integradas aos seus 

clientes (ventoinha, painel solar, etc.). 

 

A Turbogás referiu que das várias oportunidades tecnológicas existentes, onde 

podem fazer alguma coisa é no melhoramento da eficiência energética da central 

termoeléctrica, e estão já a analisar isso mesmo, pese embora a tecnologia que 

dispõem ser bastante recente e eficiente, razão de ser considerada como uma 

oportunidade de mercado de dificuldade mediana de implementação. Quanto às 

demais hipóteses considera que as renováveis são o caminho a seguir, embora 

como “back-up” das centrais térmicas e que muitas delas, de que é exemplo a 

captura e armazenamento do carbono, ainda estão a ser analisadas para ver como 

é que funcionam da melhor maneira, até mesmo em termos legislativos. 
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Para a Petrogal o melhoramento na qualidade dos combustíveis é uma realidade 

inerente à sua actividade, pese embora a fraca aceitação dos consumidores por 

estes produtos mais caros. Existe uma política de optimização dos consumos 

energéticos dos edifícios, e um sistema de reciclagem de vários produtos.  

Os melhoramentos na eficiência das refinarias são as preocupações constantes da 

empresa e onde actuam mais com investimentos ao nível tecnológico. 

A utilização do gás natural nas cogerações das refinarias tem também um grande 

peso e é uma aposta forte da empresa. No âmbito das energias renováveis, alguma 

actividade nas eólicas com a criação de uma empresa e com parcerias para o 

desenvolvimento desta forma de energia.  

Os biocombustíveis são outra das fortes apostas do grupo, em consonância com o 

compromisso assumido com o governo, e uma extensão natural dos negócios. 

 

A REN assumiu claramente como oportunidades tecnológicas, utilizadas e com fácil 

implementação, as ligadas à eficiência e conservação. Pretendem uma melhor 

utilização de melhores combustíveis associada a uma política interna de 

optimização do uso dos veículos e de campanhas de reciclagem e redução de 

consumos energéticos. O entrevistado nesta empresa não quis opinar sobre os 

melhoramentos na eficiência energética das centrais eléctricas, embora saiba que 

há essa preocupação em cada uma delas, deixando essa resposta para as 

respectivas empresas. Quanto às demais oportunidades tecnológicas as mesmas 

não são aplicáveis a empresa, não referindo, portanto, uma eventual utilização das 

mesmas.
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Tabela 15.1 – Opções tecnológicas adoptadas pela REN 

Fonte: Adaptado de Harvard Business School Publishing Corporation, 2007 e de Pacala, S., Socolow, R., 2004. Science Vol. 305 

 

Notas: X – Sim; NA – Náo aplicável; NS- Não sabe 
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Tabela 15.2 – Opções tecnológicas adoptadas pela TURBOGÁS 

Fonte: Adaptado de Harvard Business School Publishing Corporation, 2007 e de Pacala, S., Socolow, R., 2004. Science Vol. 305 

 

Notas: X – Sim; NA – Náo aplicável; NS- Não sabe 

 

 

M
ui
to
 D
ifí
ci
l 

               

D
ifí
ci
l 

                              

M
éd
io
 

 NA  NA NA  X NA NA  NA  NA  NA    NA  NA   NA   NA   NA   NA   

O
p
o
rt
u
n
id
a
d
e
 d
e
 M
e
rc
a
d
o
 

F
ác
il 

A
cr
és
ci
m
o 
de
 V
ul
ne
ra
bi
lid
ad
e 
ao
 R
is
co
 C
lim

át
ic
o 
/ 

D
ec
ré
sc
im
o 
de
 O
po
rt
un
id
ad
e 
de
 M
er
ca
do
 

               

 

Im
pl
em

en
ta
çã
o 

 

1 - Improved 
fuel 

economy of 
vehicles 

2 - 
Reduced 
reliance on 

cars 

3 - More 
efficient 
buildings 

4 - 
Improved 
power 
plant 

efficiency 

5 - 
Substituting 

natural gas for 
coal 

6 - 
Storage of 
carbon 
captured 
in power 
plants 

7 - Storage 
of carbon 
captured in 
hydrogen 
plants 

8 - Storage 
of carbon 
captured in 
synthetic 
fuel plants 

9 - 
Nuclear 
fission 

10 - 
Wind 

electricity 

11 - 
Photovoltaic 
electricity 

12 - 
Renewable 
hydrogen 

13 - 
Biofuels 

14 - Forest 
management 

15 - 
Agricultural 

soils 
management 

   Efficiency and conservation Decarbonization of Electricity and Fuels Natural sinks 

    Oportunidade Tecnológica  



 125 

Tabela 15.3 – Opções tecnológicas adoptadas pela CPPE 

Fonte: Adaptado de Harvard Business School Publishing Corporation, 2007 e de Pacala, S., Socolow, R., 2004. Science Vol. 305 

 

Notas: X – Sim; NA – Náo aplicável; NS- Não sabe 
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Tabela 15.4 – Opções tecnológicas adoptadas pela PETROGAL 

Fonte: Adaptado de Harvard Business School Publishing Corporation, 2007 e de Pacala, S., Socolow, R., 2004. Science Vol. 305 

 

Notas: X – Sim; NA – Náo aplicável; NS- Não sabe 

Analisado na óptica de implementação futura, não apenas no que é aplicável à empresa  
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Tabela 15.5 – Opções tecnológicas adoptadas pela Tejo Energia 

Fonte: Adaptado de Harvard Business School Publishing Corporation, 2007 e de Pacala, S., Socolow, R., 2004. Science Vol. 305 

 

Notas: X – Sim; NA – Náo aplicável; NS- Não sabe 

Analisado na óptica de implementação futura, não apenas no que é aplicável à empresa  
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A tabela 16 apresenta a percepção das empresas entrevistadas no que respeita à 

influência do mercado de emissões na inovação nos seus mais variados aspectos. 

 

Tabela 16 – Influência do mercado de emissões na inovação 

 Influência do mercado de emissões na inovação 

EMPRESAS Tecnológica Organizativa Produtos Mentalidades Nenhuma 

Tejo Energia X     

CPPE X  X X  

Turbogás X    X 

Petrogal X  X X  

REN  X  X  

 

Podemos analisar este ponto sob duas perspectivas: de curto prazo (passado 

recente relativo ao 1º período de Quioto), e de médio/longo prazo (2008- 2012 e 

perspectivas pós-2012). 

 

Assim, para a Tejo Energia o mercado de emissões trouxe inovação para as 

empresas no sentido da pressão sobre as energias renováveis e tecnologias que 

permitam minimizar o impacto do CO2, em particular a partir de 2008. 

Uma das limitações no 1º período, e consequentemente o impacto do sistema de 

licenças de CO2 no sistema eléctrico ser diferente nos vários países europeus, foi o 

critério de alocação das licenças para as várias centrais ser diferente de país para 

país, o que originou uma competitividade desigual nos países. 

Contudo, no 1º período o impacto não foi muito sentido porque havia licenças mais 

ou menos suficientes para a maioria das centrais. 

 

A CPPE considera que o mercado de emissões estimulou a inovação tecnológica, 

consequência das análises, conferências, debates, estudos e alguns investimentos 

na procura de soluções tecnológicas como por exemplo o sequestro do carbono e o 

carvão limpo. Considera que a problemática do CO2 veio apontar para uma 

trajectória tecnológica claramente virada para as tecnologias mais limpas, embora 
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não particularizando nenhuma em concreto, com opção própria consoante a aposta, 

em função dos custos e estratégia, de cada empresa. 

A empresa entrevistada afirmou que, ao longo do tempo, “...tem havido boicote 

para a utilização das renováveis de forma mais alargada e eficiente ...”. Contudo, o 

mercado de emissões acaba por induzir a inovação, pois “O mercado enquanto 

mercado, como mexe com dinheiro, obriga a avançar por esta ou aquela 

tecnologia”. Em consequência, as empresas tiveram que reagir, procurar soluções 

como a sequestração e armazenamento do carbono, carvão limpo, etc. 

“O mercado de emissões foi um ajuste forçado, economicamente, do paradigma da 

geração...”. Isto significa que anteriormente, para o mesmo custo, a central mais 

eficiente era colocada a produzir em primeiro lugar, mas agora há um novo 

componente que tem que se analisar que é o custo do CO2. Procura-se a eficiência 

de valores, de custos, gerindo todo o portfólio. 

 

Já para a Turbogás, e numa primeira fase, “...não houve inovações tecnológicas 

decorrente do mercado de emissões”. No entanto, a empresa admite que, com o 

aumento previsível do CO2 necessariamente irão existir alterações tecnológicas por 

parte dos fabricantes de equipamentos, e muitas empresas, em particular as que 

tiverem menos licenças face às suas necessidades, irão ter que evoluir 

tecnologicamente. 

 

Na Petrogal, embora na estrutura da empresa não tenha havido grandes alterações, 

o mercado de emissões criou uma maior consciencialização para o desenvolvimento 

de novas tecnologias e na consideração da valorização dos crudes com a variável 

de CO2 nos processos de optimização das refinarias. 

O mercado de emissões foi um dos motivadores, mas não foi o único, para a 

inovação, no sentido da modernização tecnológica. Houve também toda uma série 

de legislação que condicionou essa modernização no próprio melhoramento da 

qualidade dos combustíveis e orientações dos Estados no sentido da diversificação 
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de produtos (eólica, biofuel são exemplo disso). Há uma orientação para as 

renováveis, uma certa trajectória tecnológica.  

“O mercado de emissões contribui, em geral, para a inovação tecnológica a dois 

níveis: explicita e quantifica um problema – para isso são precisas medidas para o 

atacar. Começa a surgir a inovação na revisão do problema, inovação na solução da 

resolução do problema e automaticamente tem que surgir serviços novos e 

tecnologias, e mais que tecnologias novas, soluções tecnológicas mais evoluídas 

para resolver o problema”.  

 

Para a REN, “o mercado de emissões estimulou a inovação na empresa na forma de 

valorização dos combustíveis das centrais (gás, carvão, hídrica, etc.), ficando mais 

consciente da realidade”. Levou a privilegiar-se modos de produção mais limpos, 

em particular a privilegiar-se mais o gás natural em detrimento do carvão. 

Com efeito, a inovação para esta empresa passou pela sua organização, com 

pessoas com responsabilidade directa na gestão das licenças de emissões e a 

gestão centralizada das mesmas na REN Trading. 

 

A validade da Hipótese de Porter tem como pressuposto duas forças em acção no 

mesmo sentido, i.e., o efeito que se manifesta pelo lado da oferta (regulation-push 

innovation) e o efeito que se manifesta pelo lado da procura (market-pull 

innovation), tendo como denominador comum a inovação. Analisando as respostas 

das empresas podemos perceber que algo foi feito nesse sentido, mas muito falta 

fazer, pelo que, na totalidade, não podemos aceitar como validada a Hipótese de 

Porter. Com efeito, foi considerada a regulação (leia-se, mercado de emissões, 

dada a consideração do mesmo por parte das empresas como uma regulação 

ambiental) como indutora de aumento de custos para a generalidade das 

empresas. Contudo, também por estas foi considerado como benéfica a existência 

do mercado de emissões como potencial indutor de inovação, em particular no 

médio/longo prazo. As empresas actuaram em fases diferenciadas reagindo à 
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evolução do próprio mercado. Numa primeira fase, de adaptação e conhecimento 

do mercado sem grandes alterações na estrutura das empresas, e numa segunda 

fase que se iniciou em 2008, com acções mais incisivas por parte destas.  

 

Por outro lado, temos que analisar o mercado de emissões como um exemplo 

particular na economia global, e que se pretende seja um factor demonstrativo e 

exemplificativo para as outras nações e sectores de actividade. Sabemos que não 

existem sistemas perfeitos, nem a gestão centralizada nem a visão mercantilista, 

na outra extremidade, são soluções únicas para os problemas da sociedade. Ambos 

os sistemas terão que coexistir de forma integrada e complementar, actuando cada 

um por si nas suas valências como antídoto para as deficiências do outro. Se por 

um lado, a regulação impôs limites de atribuição de licenças no pressuposto que 

dessa forma se privilegiaria a inovação no sentido de obtenção de ganhos sociais 

com a redução das emissões, pressupunha-se também que o mercado impusesse 

uma valorização diferenciada dos produtos de acordo com as suas características 

poluidoras. No entanto, parece que este ainda não deu sinais claros que forcem as 

empresas a actuar nesse sentido.  

A questão central que se coloca é pois a seguinte: induz-se o mercado (leia-se, as 

pessoas) a alterar comportamentos com leis e orientações por parte dos vários 

Estados, ou é o mercado que deverá ser o motor impulsionador da economia? 

Como foi referido nas entrevistas efectuadas “...a energia é um recurso que tem a 

haver com o consumidor e o seu comportamento. Ou altero o comportamento do 

consumidor ou não altero o consumo de energia. Não alterando o consumo de 

energia não há espaço para uma nova tecnologia, para uma nova solução”. 

 

Assim, podemos dizer que parece existir uma co-evolução entre a capacidade de 

inovação e utilização de determinadas tecnologias e o contexto socio-económico da 

época, onde a redução das emissões de CO2 é considerada como mais um elemento 

do contexto socio-económico. Neste “jogo”, as organizações sociais, como os 
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órgãos de regulação, têm papel crucial na direcção e intensidade da criação e 

adopção de mudanças técnicas e comportamentais, mas também as empresas com 

a sua organização interna, capacidade de planeamento de longo prazo, o ambiente 

tecnológico em que actuam, e a análise do custo de oportunidade do investimento 

ambiental, são factores determinantes para influenciar o potencial inovador das 

mesmas. Por último, os consumidores pelas suas necessidades e pressões 

transmitidas nos seus hábitos de compra, através da adopção de comportamentos 

mais sustentáveis. 

 

5.5 – Influência do mercado de emissões como resposta aos problemas 

ambientais decorrentes das emissões de CO2  

Por último, e também como decorre do ponto anterior, para dar resposta ao 

primeiro objectivo da tese, ou seja, analisar a criação do mercado de emissões de 

CO2 como medida de intervenção dos poderes públicos para correcção das falhas de 

mercado, em particular para a resolução de externalidades negativas associadas a 

novos problemas ambientais, utilizaram-se as seguintes variáveis: 

 

• Credibilidade do CELE – nomeadamente tendo em conta os factores de 

viabilidade de um mercado de emissões definido no capítulo três (número de 

agentes participantes no mercado, quantidade e forma de atribuição das 

licenças, e a liquidez do mercado); 

• Entraves à inovação e desenvolvimento de tecnologias ambientais, bem 

como os incentivos à sua remoção – técnicos, regulamentares, económicos, 

outros; 

• Papel da taxa sobre as emissões – aplicação de uma taxa, em alternativa ou 

complementar, sobre as emissões de CO2. 

 

A tabela 17 revela a opinião das empresas relativamente à credibilidade na criação 

do CELE, expressa nas suas várias características. 
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Tabela 17 – Visão empresarial do CELE 

 Credibilidade do CELE  

EMPRESAS Nº Agentes Atribuição 
de 

Licenças 

Quantidade 
de 

Licenças 

Regras 

definidas 

Liquidez do 

mercado 

Poder de 

mercado  

Tejo Energia Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

CPPE 
Sim/Não Sim Sim Sim Sim Não 

Turbogás Sim/Não Sim Sim Sim Sim Não 

Petrogal 
Sim/Não Sim Sim Sim Sim Não 

REN Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

  

A Tejo Energia considera que o CELE permitiu algum equilíbrio, a nível da UE, na 

luta contra as emissões do CO2, no entanto, considera essencial, para a resolução 

deste problema, convencer os restantes países do mundo a adoptar os mesmos 

princípios. Afirma ainda que o CELE é um mercado novo, que introduziu um factor 

especulativo e de incerteza dada a instabilidade verificada nos preços das licenças 

de CO2. Decorrente deste facto, julga que existe poder de mercado por parte de 

algumas empresas, visível no preço das respectivas licenças. 

 

Para a CPPE o CELE garante a participação dos agentes que teria que garantir, 

porque não é de esperar que num período experimental todas as empresas e 

sectores fossem contemplados, apesar de considerar que o sector dos transportes 

claramente esteve em falta, embora no futuro isso inevitavelmente terá que 

acontecer. Considera que a primeira fase foi incaracterística uma vez que no 

princípio as empresas levaram com seriedade o mercado, pensando que todos 

estavam com défice e afinal tal não aconteceu, pois não uma houve correcta 

contabilização das emissões, negligenciando-se uma franja de mercado que teve 

um excesso de licenças. Posteriormente com a baixa dos preços das licenças as 

empresas fizeram uma reavaliação dos respectivos riscos. A CPPE julga que 

“...houve cuidado em não cortar as pernas às empresas europeias face às empresas 

americanas”. 

Não considera ter havido poder de mercado por parte das empresas uma vez que o 

CELE abrangeu muitos dinamizadores de mercado. Afirma que o CELE tem 
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credibilidade, pois foi transparente a nível da regulamentação e tem liquidez uma 

vez que qualquer agente económico consegue facilmente tomar e sair das posições 

que faz. Acha que foi correcta a atribuição de licenças e não ser um sistema de 

leilão, “...em mercado as licenças iam sempre ser valorizadas ao preço da escassez 

ou do excesso”, uma vez que os Estados não queriam, nesta fase, que o custo 

fosse passado para o consumidor.  

 

Para a Petrogal o CELE foi bem delineado, considerando que se tinha que começar 

pelo lado mais fácil e visível, a indústria, e pelos sectores mais críticos, como 

processo de aprendizagem, sendo difícil admitirem-se todos ao mesmo tempo, e 

gradualmente ir abrangendo mais sectores. Contudo, “...falta atacar o problema na 

sua essência que são os sectores dos serviços e dos transportes (apesar de ter sido 

recentemente incluído o sector da aviação), e é preciso alterar os comportamentos 

das populações que é onde residem os maiores consumos e emissões de CO2”. 

Considera bem delineado o sistema de atribuição de licenças, como um bónus 

inicial, porquanto num sistema de leilão este tinha que estar já amadurecido com 

conhecimento do mercado, conhecimento este que não existia uma vez que não 

havia histórico. 

 

A Turbogás considera que o CELE funcionou na primeira fase de Quioto como 

experimental, mas funcionou bem no sentido de dar a conhecer um novo mercado. 

Considera, no entanto, que devia ter integrado mais sectores de actividade com 

grande responsabilidade de emissões, como é o caso dos transportes, e obrigado 

mais ao nível do trading por parte das empresas, para um melhor conhecimento 

desta nova realidade. 

Por fim, julga que não houve poder de mercado por parte dos agentes económicos 

na influência de atribuição do número de licenças.  
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Para a REN, o CELE garantiu um número de agentes de mercado significativo, pese 

embora considerar que não se está a conseguir obter os resultados esperados de 

redução das emissões. Isto resulta porque no princípio do PNALE I havia 

intervenções das empresas no mercado com influência directa no preço, não se 

verificando isso agora, e, por outro lado, este é um mercado que se tornou 

tipicamente financeiro. São as empresas financeiras, mais do que as empresas 

abrangidas pelo PNALE, que dominam e controlam o mercado com as suas 

capacidades financeiras de comprar e vender licenças e com isso influenciar o preço 

das mesmas. Neste sentido há poder de mercado, com a manipulação dos preços 

das licenças para valores que começam a criar dificuldades para muitas empresas, 

resultado da não transposição para o preço da electricidade, para os consumidores, 

do verdadeiro custo de produção, gerando o reconhecido défice tarifário.  

 

Na tabela 18 podemos verificar quais os constrangimentos à inovação, ao 

desenvolvimento de tecnologias ambientais, bem como os factores de remoção, 

mencionados pelas empresas. 

 

Tabela 18 – Entraves e oportunidades à inovação e desenvolvimento tecnológico 

 Entraves Oportunidades 

EMPRESAS Regulação/ 
Burocracia 

Técnicos Econó-
micos 

Sociedade/ 
Mentalidade 

Regulação/ 
Incentivo 

Publici-
dade 

Parcerias Pressão Desregula-
mentação 

Tejo Energia X         

CPPE 
 X X X    X X 

Turbogás X X   X X X   

Petrogal 
X X     X   

REN X         

 

A Tejo Energia aponta o constrangimento legal como factor limitativo de inovação 

da empresa, no sentido de orientação para uma estratégia predefinida de apoio às 

renováveis e ao gás natural, sem opção de escolha para a mesma. 
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A CPPE afirma que as tecnologias limpas têm custos adicionais e que se não houver 

incentivos às mesmas estas são assim encaradas e não como uma opção 

tecnológica, decorrente do modelo de sociedade onde estamos inseridos. Como 

exemplo, temos os países do norte da Europa onde as pessoas preferem pagar 

mais cara a energia se esta for de fontes renováveis, contrariamente aos países do 

sul, onde nos incluímos, onde muitas pessoas têm dificuldade para pagar a factura 

da electricidade. Refere que “... somos todos nós que determinamos este modelo, 

as próprias leis definem a sociedade e tem que haver pressão da sociedade”. 

Considera que o exemplo tem que vir do Estado mas também da pressão que a 

própria sociedade possa impor, de modo a mudar mentalidades. 

Há entraves económicos e tecnológicos, algumas tecnologias são caras e não estão 

muito desenvolvidas (exemplo a captura e armazenamento do carbono, energia das 

ondas, etc.). 

Aponta como solução, do lado da procura, a criação de um ambiente regulatório 

que propicie condições que levem os consumidores a fazer algo, a terem outro tipo 

de comportamentos ambientais. Do lado da oferta, defende a criação de condições 

para o desenvolvimento de um mercado de preços de tecnologias, ao invés da 

política de subsídio que cria a subsídio-dependência por parte dos agentes 

económicos. 

 

A Turbogás considera o facto de estarem ligados a um contrato de aquisição de 

energia estabelecido com a REN, decorrente da estrutura legislativa, um 

constrangimento regulamentar no sentido de ausência de competitividade, e de 

alguma inovação que poderiam ter se assim não fosse. De uma forma global aponta 

ainda a existência de alguns constrangimentos técnicos, no sentido de não se 

conhecer bem as tecnologias actualmente existentes e ao dispor da sociedade. 

Defende como incentivos para as empresas inovarem a publicitação dos benefícios 

económicos, dar a conhecer as vantagens futuras, muitas ao nível de reputação de 

imagem e com efeitos económicos a prazo, e considera mesmo que deveria haver 
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uma maior intervenção estatal com carácter punitivo, punindo os mal comportados 

e premiando os bem comportados. Por fim, considera importante melhorar as 

parcerias das empresas com faculdades e institutos de investigação pragmatizando 

a investigação com a realidade empresarial. 

 

A Petrogal considera que há alguns constrangimentos técnicos, pois algumas 

tecnologias ainda não estão bem desenvolvidas, mas essencialmente os 

constrangimentos são administrativos e legais. Há muita burocratização, “...e para 

se conseguir fazer alguma coisa são precisas muitas entidades e demonstrar várias 

vezes a mesma coisa”. Defende que se deve fazer uma oferta de eficiência 

energética aos clientes e inclusive fazer a gestão das emissões destes, se assim 

aceitarem. Parcerias com as universidades, e energias renováveis, em particular as 

ondas e eólicas off-shore, são projectos pouco explorados a que se deveria dar 

mais atenção. 

 

A REN como operador dos CAE remanescentes, é regulado, está no sistema público, 

pelo que não pode passar os custos para os consumidores sem autorização do 

regulador (ERSE). Esta é a grande restrição que a empresa considera como 

limitativa de inovação. 

 

A tabela 19 expressa a opinião das empresas relativamente à introdução de uma 

taxa sobre as emissões de CO2,em alternativa ou complementar às licenças de CO2. 

Tabela 19 – Implicação da Taxa sobre as emissões de CO2 

 Taxa sobre as emissões de CO2  

EMPRESAS Taxa Alternativa Complementar Empresas  Consumidores Educação Bonus / Malus 

Tejo Energia Sim       

CPPE 
Sim  Sim Sim Sim X X 

Turbogás Sim       

Petrogal 
Sim  Sim Sim Sim X X 

REN NR       

   Nr – Não respondeu 
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A Tejo Energia considera que uma taxa fixa por tonelada de emissão criaria menos 

incerteza e factor de risco no mercado, em particular quando se têm que fazer 

investimentos. Apesar dos estudos referirem que o sistema mais eficiente é o do 

comércio de emissões, a empresa questiona sobre qual o preço dessa eficiência. 

 

A CPPE defende que as emissões também deviam ser taxadas pois era mais uma 

forma de obrigar e educar os agentes económicos no cumprimento dos objectivos, 

premiando quem se porta bem. Referem ainda que as regras definidas para a 

implementação das taxas têm que ser muito claras para não dar azo a 

artificialidades contabilísticas. Defendem que em última instância é o consumidor 

que deverá ser o árbitro a julgar para decidir os melhores e piores, e que a relação 

de transparência e confiança que as empresas possam estabelecer com os seus 

clientes é o que pode diferenciar o posicionamento destas no mercado.  

 

A Petrogal considera que as licenças também deviam ser taxadas em conjunto com 

o preço das mesmas no sentido do seu cumprimento ou não, e no uso do 

comportamento final dos consumidores, penalizando os mal comportados, criando 

deste modo processos educacionais no comportamento dos agentes económicos. 

 

Para a Turbogás a hipótese de haver taxas sobre as emissões é bastante viável, já 

que muitas vezes é necessário haver um sistema punitivo, de imposição, para 

haver melhores resultados. 

 

A REN não exprimiu a sua opinião relativamente a esta matéria. 

  

Concluindo, podemos afirmar que genericamente as empresas vêm com 

credibilidade o comércio de emissões, mesmo apontando algumas falhas como 

sejam a necessidade de outros sectores de actividade participarem e 

eventualmente algum poder de mercado por parte de agentes económicos. 
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Consideram que é melhor existir do que não haver, sendo um exemplo para outros 

sectores e outros países. No entanto, afirmam a necessidade de combater alguns 

factores que impedem que as empresas sejam pro-activas na sua actividade de 

inovação e desenvolvimento de tecnologias ambientais para uma redução das 

emissões de CO2. Apontam a burocracia, regulamentação, como excessiva e a 

necessidade de diminuição do preço das tecnologias mais limpas, a par de um 

maior desenvolvimento tecnológico na busca de soluções alternativas. Para isso, 

defendem uma maior intervenção dos poderes públicos com campanhas de 

sensibilização das populações, leis de apoio às tecnologias limpas e mais simples 

para a actividade empresarial, para também esta poder, conjuntamente com outras 

entidades, promover o desenvolvimento de soluções ambientalmente favoráveis e 

economicamente sustentáveis. Tudo isto para de uma forma gradual se conseguir 

implementar uma mentalidade nas pessoas de serem “amigas” do ambiente. 

 

Curiosa não deixa de ser a opinião generalizada das empresas na defesa da 

implementação de taxas sobre as emissões de CO2, como forma de uma atitude 

mais incisiva quer sobre as empresas quer sobre os consumidores em geral, para 

se conseguirem os objectivos de redução de emissões do PQ, que muito lentamente 

se estão a conseguir. A implementação de taxas já foi prática corrente no passado, 

com forte contestação por parte do agentes económicos e com resultados 

desanimadores, o que não deixa de ser surpreendente a defesa dessa solução. 

Revela, a meu ver, não só a evolução económica e social da época, mas também a 

necessidade de não se abandonarem as bases dos sistemas económicos na sua 

globalidade em detrimento do escolhido. Solução de mercado defendida e 

considerada a mais eficiente, consegue coexistir com uma solução mais 

centralizada de regulação, orientação pública, de mãos dadas na prossecução do 

mesmo objectivo. 
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6 – Conclusões 

6.1 – Conclusões Gerais  

De uma forma particular já foram apresentadas as conclusões, nos comentários que 

foram feitos à análise dos resultados das entrevistas no capítulo anterior. 

 

Analisando o primeiro objectivo da presente tese podemos concluir que o sistema 

do mercado de emissões parece não ter sido implementado em toda a sua 

dimensão teórica na realidade, pelo que as afirmações sobre a sua bondade se 

fundam, em grande parte, em argumentos teóricos. Os exemplos disponíveis, 

principalmente referidos à realidade norte-americana permitem afirmar que, apesar 

de este instrumento ser bastante valioso na luta contra as emissões poluentes, na 

prática, os mercados não funcionam sempre com a perfeição desejável, em 

particular quando se trata de investimentos que se prolongam no tempo e que 

padecem de grande incerteza, como são os realizados num mercado de direitos de 

emissão. Acresce ainda que o mercado não estabelece o nível do limite de licenças 

de emissões a atribuir, é o regulador. O mercado apenas ajuda a cumprir esse 

objectivo, pelo que o regulador não pode imiscuir-se das suas funções e 

responsabilidades. A necessidade de criar valor num novo mercado não pode 

mascarar o facto de que há custos de redução das emissões. Os preços de mercado 

do comércio de emissões não podem apenas reflectir a escassez ecológica mas 

seguir uma lógica, diria mais abrangente, incluindo aspectos como questões éticas. 

 

Por outro lado, a intervenção reguladora parece não ter realizado adequadamente 

os objectivos a que se propôs, sobretudo se se analisar o padrão evolutivo do 

consumo energético, quer em termos quantitativos quer em termos qualitativos, ou 

seja, um crescimento do consumo energético e também da intensidade energética. 

As medidas de eficiência energética, entre 1990 e 2006, conseguiram apenas 

reduzir 1% do consumo de energia no mundo, quando no período de 1973 a 1990, 

essa redução foi de 2,5%. Só nos últimos três anos, o preço do petróleo triplicou, 
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enquanto o gás duplicou. O consumo de energia das famílias aumentou também 

50% nos últimos anos. Um dos grandes problemas tem sido o disparo no consumo 

de energia nos gigantes emergentes como a China e a Índia (consomem juntos 

17% dos recursos energéticos mundiais). Isto, apesar de um chinês ou indiano 

consumir um vigésimo da energia de um americano e um décimo da de um 

europeu. Com a evolução destas economias o seu consumo energético vai 

aproximar-se dos níveis ocidentais com consequências por calcular. 

 

Complementarmente, é importante que a política de incentivos da autoridade 

pública atenda à necessidade de se promover um mercado concorrencial para a 

energia, sem limitação dos preços que impeça o mercado de reflectir a escassez 

dos recursos e com um mais completo reflexo do custo de oportunidade no preço 

da energia, nomeadamente, mediante a interiorização das externalidades e o 

afastamento de situações de subsidiação cruzada. Deve-se ter atenção na escolha 

dos instrumentos de intervenção pública, para que a inovação tecnológica não seja 

perturbada. 

 

Relativamente ao segundo e terceiro objectivos da presente tese, a conclusão geral 

que parece poder retirar-se é que a preocupação das empresas com as questões 

ambientais, em particular com as emissões de CO2, ainda se encontra num estado 

embrionário. O enfoque continua a manter-se no cumprimento estrito da legislação 

em vigor, actuando as empresas de forma reactiva na definição e operacionalização 

das suas estratégias e políticas ambientais. As motivações que levaram as 

empresas a realizar os investimentos ambientais, caso particular da redução de 

emissões, estão associadas à pressão da legislação, mais do que a aspectos 

produtivos ou de funcionamento dos mercados.  

A regulamentação parece ser uma condição necessária, ainda que não suficiente, 

para as empresas considerarem os impactes ambientais que provocam. Apesar das 

empresas considerarem o ambiente como factor estratégico de competitividade, 
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também consideram que o ambiente devia ser encarado de uma forma mais pro-

activa, o que revela um lag assumido entre as intenções e a prática comum. Ainda 

assim, há alguns sinais de uma progressiva consideração do ambiente, e das 

alterações climáticas em particular, nas políticas de decisão estratégica 

empresarial. O ambiente, e em particular a emissão de CO2, está a ser traduzido 

em vantagem competitiva mais através da construção de uma imagem da empresa 

“amiga do ambiente”, acompanhando o pressuposto da consciência ecológica dos 

consumidores, do que através dos benefícios resultantes da introdução de 

inovações tecnológicas ou organizacionais. As práticas de inovação actuais estão 

ainda muito ligadas à adopção de tecnologias, visando a conformidade com as 

disposições legais, em detrimento da criação de novas soluções. Daí o papel do 

Estado ser determinante, devendo implementar um quadro que incentive as 

empresas a tomar uma atitude pró-activa, em vez do exclusivo cumprimento da 

regulamentação imposta. O impacto dos instrumentos de política ambiental nas 

práticas de inovação das empresas deve passar a ser um elemento primordial no 

momento da formulação e implementação das estratégias das empresas. 

A complexidade das inovações ambientais aconselha a que a intervenção pública 

combine uma série de intervenções de tipos diferentes, visando diferentes tipos de 

efeitos. Dever-se-á conjugar a política ambiental e industrial, também a política 

científica e tecnológica, a política energética, a política fiscal, a política de educação 

e formação. A política pública deve assumir a função de divulgação da informação e 

a motivação dos vários agentes económicos para a participação activa nas acções 

de redução das emissões de CO2, para a preservação da qualidade do ambiente. 

 

As empresas que entrevistámos não tiveram atitudes pro-activas nem se 

anteciparam à implementação do comércio de emissões, pelo não estavam 

preparadas para o mesmo, tendo que se ajustar ao longo do tempo.  

Podemos claramente distinguir dois períodos de análise: o primeiro entre 2005-

2007, e o segundo, em vigor, entre 2008-2012, onde muito ainda há para fazer. 
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O mercado de carbono, que funcionou em regime experimental de 2005 a 2007 

inclusive, pouco mudou na gestão da maioria das empresas portuguesas. Das 

várias empresas que receberam licenças grátis para emitir gases, poucas terão tido 

necessidade ou de reduzir as suas emissões ou de ir à bolsa comprar créditos para 

cobrir défices de licenças, assim como a perceber, e a aproveitar, a oportunidade 

de negócio da transacção de licenças excedentes. 

No triénio 2005/2007, entre 50% a 80% das licenças que constituem o mercado 

potencial em Portugal, entre cinco a seis milhões de toneladas por ano, não foram 

transaccionadas, o que correspondeu a uma perda de cerca de 50 milhões de euros 

em receita por não terem sido vendidas as licenças excedentárias, que as empresas 

tinham face às suas necessidades de emissões, quando o preço estava mais alto. 

A atribuição generosa de licenças gratuitas por parte dos governos, acabou por não 

passar o sinal correcto às empresas que não sentiram pressão para reduzir as 

emissões de CO2 e mudar a gestão industrial. Esta é uma realidade bem visível na 

evolução das cotações das licenças de CO2 entre 2005 e 2007, cujo preço por 

tonelada caiu de 28 euros para poucos cêntimos no final do período. Isto resultou 

porque se tornou óbvio que os governantes atribuíram muitas licenças e o mercado 

rapidamente ficou inundado. A raiz do problema é que muitas empresas vêem o 

mercado de emissões como um peso regulatório em vez de verem uma 

oportunidade de fazer dinheiro, pelo que a preocupação era que a empresa tivesse 

licenças suficientes em vez de tentar maximizar o seu valor. Raramente usaram o 

mercado para comercializar e muitas vezes sentiam-se desconfortáveis com a ideia 

de lucrarem com um sistema desenhado para combater a poluição. Por outro lado, 

tinham pouco incentivo para “arriscar os seus pescoços” ao elaborarem propostas 

de transacção no mercado, já que era improvável serem recompensados se fossem 

bem sucedidos, mas arriscavam-se a serem despedidos se algo corresse mal. Um 

exemplo como as empresas não estão a aproveitar totalmente o mercado de 

emissões é a diferença de preços entre as licenças europeias e os CER’s, que são 
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créditos de carbono derivados de cortes de emissões nos países em 

desenvolvimento. Os CER’s são permutáveis com as licenças europeias dentro de 

certos limites e estão mais baratos. As empresas que têm actualmente licenças 

podem vendê-las, podem comprar CER’s, e ficar com a diferença no bolso.  

 

Para o período 2008/2012, com o PQ em vigor, o panorama não parece mudar 

muito, pelo menos no caso português porque é dos poucos países da Europa que 

pode aumentar os GEE face a 1990, por ser pouco industrializado. A excepção vai 

para as indústrias mais poluentes, em particular as eléctricas que são das poucas 

indústrias que podem passar para o cliente um aumento de custos da electricidade 

(embora muito controlado) sem perder grande competitividade.  

A escalada do petróleo terá mais efeito na mudança dos comportamentos de 

empresas e pessoas, porque o argumento económico acaba por ser o que tem 

maior racionalidade e poder de influenciar as decisões. Tem sido por isso mais o 

aumento dos custos dos combustíveis fósseis, que são os que produzem mais GEE, 

a grande mola impulsionadora das energias renováveis. 

 

Ainda assim, o mercado de emissões obrigou os agentes a tomarem consciência 

dos problemas ambientais ao mesmo tempo que também lhes deu liberdade de 

resolver os seus problemas. O mercado de emissões trouxe um custo acrescido, em 

que se considerou o CO2 como mais um factor de custo nas estratégias de decisão 

de investimento, mas que funciona também como uma oportunidade indirecta de 

negócio no sentido da comercialização das licenças e de novos negócios, e que 

começa agora no período 2008-2012 e que mais intensamente se irá fazer sentir. O 

mercado de emissões criou oportunidade de negócios individuais, especialmente 

para as empresas financeiras (bancos, consultorias, seguradoras, brokers, 

sociedades de corretagem), e empresas e funções criadas especificamente para 

esse fim, mas também a criação de novas áreas de negócios dentro das próprias 

empresas abrangidas pelo CELE, e o crescimento do mercado de trading de 
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unidades de CO2. Podemos afirmar também que o comércio de emissões poderá 

contribuir para o desenvolvimento das energias renováveis. Os produtores de 

energia eléctrica a partir de combustíveis fósseis, que são abrangidos pelo CELE, ao 

internalizarem os custos de redução das emissões no preço da energia eléctrica, 

venderão esta a um preço mais elevado, tornando as energias renováveis 

comparativamente menos caras. A mesma situação se verificará para os outros 

produtos abrangidos pelo CELE, uma vez que as empresas internalizarão o custo do 

CO2 e irão repercuti-lo no preço final dos seus produtos. A internalização dos custos 

do carbono influenciará o valor accionista das empresas abrangidas pelo CELE. 

 

As reticências à aplicação da Hipótese Porter, em concreto às empresas em análise, 

suscita fortes dúvidas, pelo facto que esta implica uma série de requisitos, e é 

preciso fazer a adequação das políticas ao estádio de desenvolvimento do país e do 

tempo de actuação, sem os quais podemos não obter os resultados pretendidos. E 

há que definir competitividade. Uma economia é competitiva quando criar emprego, 

gerar riqueza, equilíbrio salarial e estabilidade cambial. As várias condicionantes 

para este facto são a falta de tecnologia (num sistema que Porter preconiza como 

necessariamente de hi-tech) e a necessidade de economias de escala e de 

capacidade de inovação, que em Portugal peca, desde logo, por deficiências nas 

áreas da educação, formação profissional e investigação. 

 

O mundo tem à sua frente um longo percurso antes de chegar a um sistema de 

energia de baixo carbono, contudo não podemos protelar mais. O custo da acção 

pode ser elevado, mas o preço da inacção pode ser muito superior. As empresas e 

os cidadãos podem sugerir possíveis caminhos para lá chegar mas são os governos 

que assumem o comando. E serão os governos a decidir se nos devemos preparar 

para uma competição inflamada ou para um verdadeiro trabalho de equipa. 
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6.2 – Linhas de investigação futuras 

Deste modo, e face à pertinência do tema, podem ser exploradas e desenvolvidas 

as seguintes linhas de investigação: 

 

• Muitas das novas tecnologias podem necessitar de subsídios estatais e 

actividade regulamentar para terem um custo competitivo face às energias 

baseadas em combustíveis fósseis. O grau de compromisso dos governos 

com o tema das alterações climáticas pode ser o maior factor de risco, mas 

também a maior oportunidade, para os vários agentes económicos. Assim, 

será importante investigar os resultados alcançados na redução das 

emissões de CO2, em consequência das políticas desenvolvidas pelos 

Estados dos diferentes países. 

 

• Face ao actual panorama de crise global, paira o fantasma de que as 

empresas não se “podem dar ao luxo” de investirem nos seus programas de 

responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável. Apesar do cenário 

económico e social, importa analisar o impacto que as medidas de redução 

de emissões de CO2 assumidas pelas empresas, e reconhecidas 

publicamente, têm na valorização da marca e nos lucros das mesmas. 

 

• Apesar de todas as nações concordarem que o aquecimento global é uma 

questão importante, falta entendimento sobre as formas de resolver o 

problema, pois cada país está baseado nos seus próprios interesses 

económicos, o que gera a defesa de políticas diferentes. Será importante 

realizar um benchmarking das diferentes políticas energéticas dos países 

comprometidos com o PQ e dos principais emissores ainda não vinculados, e 

comparar e analisar os resultados para o estabelecimento de best practices 

para o sector na redução das emissões de CO2.  
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• O uso da energia e de recursos pela Humanidade cresceu acima dos níveis 

de sustentabilidade. As novas tecnologias podem ser úteis, mas não 

eliminam a necessidade de alterações éticas e culturais. Um grande trabalho 

de investigação poderá passar pela realização de um inquérito a nível 

nacional, promovido pelo Estado e com o apoio de diversas instituições, para 

se aferir, por um lado, a sensibilidade dos cidadãos para a temática das 

alterações climáticas e desenvolvimento sustentável nas suas diversas 

facetas (consumos energéticos, reciclagem, apetências tecnológicas 

energéticas, mobilidade, eficiência energética) e recolha de sugestões 

pertinentes, e por outro lado, para uma sensibilização massiva de 

comportamentos e atitudes a adoptar com demonstração das vantagens 

efectivas dos seus usos. 

 

6.3 – Recomendações 

Apresentamos algumas sugestões que se vislumbraram como pertinentes no estudo 

da temática em causa, e na análise às empresas objecto de estudo, a saber:  

 
- É necessário impulsionar a integração dos impactos das alterações climáticas nos 

processos de tomada de decisão e reduzir a vulnerabilidade dos principais sectores 

socio-económicos através da integração de medidas de adaptação a um clima em 

mudança nos projectos de planeamento e investimento das empresas. 

 
- As oportunidades de racionalização de consumos e a subsequente libertação de 

capital não devem ser vistas pelos empresários unicamente e apenas como uma 

forma de aumentarem os lucros mas também como uma oportunidade para 

investimento em áreas fundamentais como a qualidade ou a formação. 

 
- O consumo de energia tem subido mais do que o crescimento do produto, razão 

porque há muito a fazer na eficiência energética. Deve-se apostar no sector 

residencial (construção, isolamento e tipo de materiais utilizados) e dos serviços, 

mas também no dos transportes, para reduzir a factura energética. Por outro lado, 
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tem que haver um grande investimento em formação com o objectivo de alterar os 

hábitos de consumo de energia. 

 
- É preciso aumentar a sensibilidade de cidadãos e empresas ao problema das 

alterações climáticas, dando visibilidade ao tema através de uma marca e de uma 

estratégia de comunicação dirigidos a sectores não regulamentados. 

 
- Dar às empresas a possibilidade de obter ganhos de imagem em resultado directo 

da sua acção em prol da protecção do clima, possibilitando a associação a uma 

marca com uma identidade forte, e disponibilizando um apoio de comunicação 

especializado que as ajuda a capitalizar esta associação. 

 
- Necessidade de fomentar simultaneamente outras fontes de energia 

designadamente as renováveis, mas também o carvão mais limpo que possa 

evoluir para sequestração. Tal fomento exige estabilidade regulatória. 

 
- Aplicar uma taxa mista de carbono/energia às actividades industriais, em que 

parte das receitas poderia alimentar o orçamento do Estado e autorizar políticas 

públicas ambiciosas em matéria de meio ambiente, e a outra parte seria colocada 

numa conta individualizada das empresas, reservada ao investimento em 

tecnologias e processos de inovação, destinados a reduzir as suas emissões. 

 
- Muitas empresas, em particular as estudadas nesta tese, já elaboram inventários 

de emissões de GEE e investem em energias renováveis e em medidas de eficiência 

energética. É preciso, contudo, as empresas fazerem análise de fontes indirectas de 

emissões e submetam os relatórios de sustentabilidade a verificação externa. 

 
- Necessário promover a responsabilidade social da empresas como um 

investimento, conducente a uma estratégia de longo prazo, e que pode ajudá-las a 

satisfazerem as necessidades dos seus actuais clientes e conquistar novos clientes, 

a desenvolver novos produtos e serviços e, sobretudo, a gerar lucros indo ao 

encontro das expectativas dos seus públicos. 
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