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Enquadramento 

Nos últimos 200 anos, o mundo progrediu significativamente sob diversos pontos de 
vista: por um lado, aumentou significativamente a população mundial, a esperança 
média de vida e a riqueza global; por outro, consolidaram-se os direitos humanos, as 
democracias, o acesso a bens e serviços, e a facilidade de mobilidade e comunicação. 
Porém, nos últimos 200 anos assistiu-se também ao aumento exponencial da emissão 
gases com efeito de estufa (GEE) e do consumo de recursos naturais, bem como à 
introdução de diversos contaminantes no ambiente, o que tem provocado diversos 
impactes nos ecossistemas e na biodiversidade, isto é, no capital natural. 

Segundo o relatório do World Economic Forum (WEF) relativo aos Riscos Globais 2022, 
os riscos ambientais estão no topo dos maiores riscos globais, destacando-se as 
alterações climáticas como o principal desses riscos. A descarbonização é, assim, hoje 
um tema chave para o futuro da Humanidade. 

O último relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC), 
de abril 2022, alerta: “É agora ou nunca”. Segundo o relatório, sem uma redução 
substancial e imediata das emissões, será impossível limitar a subida da temperatura a 
1,5ºC. Nunca houve tantas emissões como na última década, o que coloca em risco um 
“futuro habitável” no planeta Terra.  

O pico das emissões terá de ser atingido até 2025 e globalmente as emissões terão de 
se reduzir para metade até 2030. A União Europeia (UE) vai mais longe e está 
comprometida em reduzir as suas emissões em 55% até 2030 (face a 1990). Para tal, é 
necessária uma redução anual de 7,6% das emissões, de acordo com o “Emissions Gap 
Report 2019” da UNEP (UN Environment Programme). De notar que em 2020 – ano de 
pandemia e maior confinamento – apenas foi alcançada uma redução, a nível global, 
de 5,8%, segundo a IEA (International Energy Agency). 

O “Net Zero Economy 2022 Index” (NZEI) da PwC não trás melhores perspetivas. O NZEI 
é um indicador que mede o progresso dos membros do G20 na redução das emissões 
de CO2 relacionadas com energia e na descarbonização das suas economias, revelando 
que a taxa global de descarbonização em 2021 foi de apenas 0,5%, a taxa mais baixa 
da última década. O referido índice coloca, também, em evidência que para se 
conseguir limitar o aumento da temperatura média global em 2.ºC terá de ser 
assegurada uma taxa de redução anual de emissões de 6,3% e de 15,2% se o objetivo 
for 1,5ºC. 

O desafio da descarbonização das economias e das nossas vidas é um dos maiores 
desta geração. Neste momento, parafraseando António Guterres, Secretário-geral das 
Nações Unidas, na abertura da COP27, estamos numa ”autoestrada para o inferno 
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climático.” A boa notícia é que sabemos o que temos de fazer. Se cumprirmos o Acordo 
de Paris sobre o clima e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 
das Nações Unidas, e profundarmos o Pacto Ecológico Europeu (2019) seremos 
capazes de transitar para um modelo de desenvolvimento sustentável. A Taxonomia 
Europeia (2018), ao abrigo do Plano de Ação “Financiar um Crescimento Sustentável” 
da CE, a Lei Europeia do Clima (2021), e o Pacote legislativo “Fit for 55” (2021) são passos 
importantes ao nível da UE. 

A nível nacional, o caminho está também traçado, com o RNC 2050 (Roteiro para 
Neutralidade Carbónica 2050), o PNEC 2030 (Plano Nacional Energia Clima 2030), o 
Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU), a Estratégia Nacional para o 
Hidrogénio (EN-H2), a Estratégia de Longo Prazo para a Renovação dos Edifícios 
(ELPRE), o Regime Geral da Gestão de Resíduos (RGGR), a Lei de Bases do Clima (LBC), 
entre outros referenciais. 

Sendo um tema-chave ao nível ESG (ambiental, social e de governança), e sabendo da 
importância do contributo das empresas para a descarbonização do mundo, o BCSD 
Portugal (Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável) tem vindo a dar 
particular atenção a este tema, em especial nos últimos dois anos – e continuaremos a 
dar no futuro. 

Assim, o BCSD Portugal, no contexto do seu GT Neutralidade Carbónica, atualmente 
constituído por 52 empresas (identificadas na figura seguinte), desenvolveu o projeto 
“Soluções Empresariais para a Neutralidade Carbónica até 2050”, ao longo dos últimos 
dois anos (2020-2022).  
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Principais resultados do projeto 

O projeto “Soluções Empresariais para a Neutralidade Carbónica até 2050” consistiu 
num processo participativo com uma abordagem setorial prática, tendo em vista ajudar 
as empresas a operacionalizar a sua jornada de descarbonização até 2050. O projeto 
foi desenvolvido ao longo de 3 fases. 

 

A fase 1 iniciou-se na sequência do estudo “Net-Zero Europe”, realizado pela McKinsey 
& Company, que procurou perspetivar como poderá a UE atingir um nível de emissões 
net-zero a um custo ótimo. O estudo “Net-Zero Portugal: Caminhos de Portugal para a 
descarbonização“, elaborado pela McKinsey & Company com a colaboração do BCSD 
Portugal e do Grupo de Trabalho da Neutralidade Carbónica, foi divulgado em maio de 
2021.  

Como principais conclusões, o estudo veio revelar que Portugal necessita de acelerar 
as tendências recentes de descarbonização, tendo condições para descarbonizar mais 
rapidamente e a um menor custo do que a generalidade dos países da UE. O estudo 
destaca que Portugal tem condições para descarbonizar cerca de 50% até 2030 (face 
a 1990) e que o objetivo net-zero pode ser atingido antes de 2050, dado o potencial de 
descarbonização a baixo custo que Portugal apresenta relativamente aos restantes 
países europeus, podendo contribuir para acelerar o caminho de descarbonização 
eficiente da UE. 

Para tal, serão necessárias 5-6x mais adições de capacidade eólica e solar por ano para 
eletrificar a economia a baixo custo, sendo que vão também ser necessárias novas 
cadeias de valor (CCUS, H2 verde e outras). Por outro lado, a utilização da floresta / solo 
é fundamental para sequestrar emissões, sendo os incêndios um motivo de séria 
preocupação. 

Este trajeto de descarbonização de Portugal cria oportunidades de crescimento do PIB 
de 10-15%, através do foco em cadeias de valor de baixo carbono, mas será necessária 
uma articulação e ação rápida dos setores privado e público e da sociedade civil. 

O estudo identifica, ainda, as 5 principais alavancas de descarbonização, a saber:  

(i) Eletrificação e energia de baixo carbono;  
(ii) Novas cadeias de valor;  
(iii) Eficiência energética e outros;  
(iv) Circularidade;  
(v) Agricultura, florestas e uso do solo. 
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Na fase 2, para cada uma das referidas alavancas, foi realizado um levantamento, no 
seio do GT Neutralidade Carbónica, das soluções empresariais de descarbonização, 
ilustradas com casos de aplicação de empresas associadas do BCSD Portugal. Estas 
soluções foram sistematizadas na publicação “Soluções empresariais para a 
neutralidade carbónica até 2050: Um contributo para a jornada de descarbonização”, 
divulgada em março de 2022. Adicionalmente, elaborou-se um Excel com +100 
Soluções Empresarias para a Neutralidade Carbónica até 2050 agrupadas pelos 5 
setores definidos no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050: Energia e Indústria; 
Mobilidade e Transportes; Residencial e Serviços; Agricultura, Florestas e Uso do solo; 
Resíduos e Águas residuais. 

Com esta publicação e sistematização de soluções, o BCSD Portugal pretendeu ajudar 
as empresas e os seus parceiros no planeamento e implementação de soluções em 
matéria de clima, bem como inspirar à ação conjunta, promover a transformação e 
ajudar a desbloquear oportunidades. As empresas que investirem hoje na neutralidade 
climática estarão mais bem preparadas para os desafios de amanhã, desde logo 
porque a exigência de descarbonização é crescente por parte da generalidade dos seus 
stakeholders, nomeadamente, investidores, clientes, trabalhadores e, claro, reguladores.  

Nesse sentido, no contexto da agenda europeia e nacional para a descarbonização, a 
publicação apresenta: 

 um mapeamento das principais metas climáticas nacionais até 2050, para os 
setores Energia & Indústria, Mobilidade & Transportes, Residencial & Serviços, 
Agricultura, Floresta & Uso do Solo e Resíduos & Águas Residuais, bem como a 
identificação das principais implicações setoriais na trajetória para a 
neutralidade carbónica, que devem ser consideradas nas estratégias das 
empresas; 

 as tendências de descarbonização dominantes atualmente, aplicadas ao 
contexto português, complementadas por uma compilação de soluções 
empresariais que podem ser desenvolvidas e implementadas por setor de 
atividade, ilustradas com casos de estudo de empresas associadas do BCSD 
Portugal, associados às respetivas alavancas de descarbonização: eletrificação 
e energia neutra em carbono; novas cadeias de valor; eficiência energética e 
outros; circularidade; agricultura, florestas e uso do solo; 

 a identificação de soluções financeiras para apoiar as empresas na 
operacionalização da jornada para a descarbonização; e, por último, 

 a identificação das principais barreiras que dificultam o caminho da 
descarbonização. 

Na publicação, as soluções empresariais encontram-se organizadas pelas 5 alavancas 
de descarbonização identificadas no estudo “Net-Zero Portugal” da Mckinsey & 
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Company. Assim, na tabela seguinte apresentam-se as referidas soluções empresariais 
sistematizadas por alavanca e por setor. 

 

Finalmente, na sua fase 3 (e última), o projeto culminou com o evento colaborativo ”Net-
Zero Portugal 2050: collaboratively creating the pathway towards carbon neutrality”, 
promovido pelo BCSD Portugal em parceria com a Beta-i, no dia 2 de setembro de 
2022, na Nova SBE, no contexto das Estoril Conferences. Este evento, inspirado no 
modelo ideathon ou design thinking process, teve por objetivo a identificação de 
iniciativas prioritárias para a aceleração da jornada das empresas para a neutralidade 
carbónica, que implicam a participação conjunta de vários agentes e parceiros, 
beneficiando da sua presença e das sinergias entre estes. 

O evento teve uma abordagem setorial, de acordo com os 5 setores definidos no 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050): 

 Energia e Indústria; 
 Mobilidade e Transportes; 
 Residencial e Serviços; 
 Agricultura, Floresta e Uso do Solo; 
 Resíduos e Águas Residuais. 

O evento teve como público-alvo as empresas associadas do BCSD Portugal, em 
particular as do GT Neutralidade Carbónica, às quais se juntou um grupo de 
especialistas convidados, com o objetivo de contribuir para a dinamização dos 
workshops setoriais e para o processo de co-construção de iniciativas prioritárias que 
possam acelerar a jornada de descarbonização das empresas. Em número restrito, o 
evento contou, ainda, com participantes de startups, inovadores e empreendedores, 
selecionados através de uma open call, os quais terão uma participação ativa e dinâmica 

Alavanca Soluções
Energia e 
indústria

Mobilidade e 
transportes

Residencial e 
serviços

Agricultura, floresta 
e uso do solo

Resíduos e 
águas residuais

Instalação de unidades de produção de energia fotovoltaica x x
Plataforma marketplace de energia x x
Plataforma virtual power plant x
Eletrificação de equipamentos x x x
Smart grids x x
Power to hydrogen (P2H₂) x
Utilização de hidrogénio nos processos industriais x x
Transição para utilização de biomassa no calor industrial x x
Tecnologias de captura de carbono x
Substituição de equipamentos com maior eficiência energética x x x x x
Gestão digital de ativos x x x
Ações de melhoria do desempenho energético na cadeia de valor x
Tecnologias de redução e substituição do uso de gases fluorados com efeito de estufa x x
Ecodesign de produtos e serviços x x x
Promoção de práticas de redução, recuperação e reutilização de resíduos x
Valorização e recuperação energética por via dos resíduos x x
Expansão da recolha seletiva multimaterial x x
Prevenção e valorização de biorresíduos x x
Desperdício alimentar e alimentação sustentável x x
Soluções baseadas na natureza para offset de carbono x
Gestão integrada da floresta x
Pastagens biodiversas para offset de carbono x

14 6 11 5 6TOTAL  

Setores

Eletrificação e 
energia de baixo 
carbono

Novas cadeias de 
valor

Eficiência energética 
e outros

Circularidade

Agricultura, florestas 
e uso do solo
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no evento, fomentando a criatividade e a inspiração, e a partilha de boas práticas, novas 
tendências, projetos inovadores e ideias disruptivas. 

Na figura seguinte, encontram-se identificadas as entidades que estiveram presentes 
no evento: 

 

 

O evento teve 2 sessões principais: 

o Sessão da manhã, com a dinamização de um workshop inspiracional, que teve 
como objetivo percorrer a “jornada do empreendedor” tendo em vista a criação 
de novas iniciativas e projetos e, dessa forma, servir de inspiração para a sessão 
da tarde. 

o Sessão da tarde, com a dinamização de workshops setoriais, tendo em vista dar 
resposta ao objetivo principal do evento, a identificação de iniciativas prioritárias 
para a aceleração da descarbonização nas empresas. Os representantes das 
empresas, os especialistas e os inovadores foram distribuídos pelos 5 setores 
anteriormente referidos (Energia e Indústria; Mobilidade e Transportes; 
Residencial e Serviços; Agricultura, Floresta e Uso do solo; Resíduos e Águas 
residuais). 

Do workshop inspiracional, e através do percurso da jornada do empreendedor 
dinamizado pela Beta-i, foram apresentadas várias soluções para dar resposta a 
problemas setoriais identificados em conjunto pelos participantes no evento, 
organizados por setor. Os problemas debatidos e as soluções inventariadas vieram 
realçar, transversalmente, a relevância de algumas questões: 

 o papel do consumidor na mudança de padrões de consumo, quer a nível 
individual, quer coletivo (comunidade); 

 o papel chave de soluções tecnológicas neste caminho da descarbonização; 
 a necessidade de maior partilha de informação e promoção de literacia. 

Nos workshops setoriais da sessão da tarde, os participantes foram distribuídos pelos 
5 setores com prévia alocação determinada pela ordem preferencial apontada por 
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cada representante das empresas ou, no caso dos especialistas e inovadores, em 
função dos tópicos/áreas de trabalho. 

Para a dinamização dos workshops setoriais, foi utilizado o modelo Canvas com 
enfoque na sustentabilidade (sustainability canvas), tendo como objetivo final a 
identificação de iniciativas prioritárias para promover a descarbonização nas empresas 
(em particular iniciativas que requeiram parcerias e trabalho em rede). Assim, o 
processo de ideathon decorreu, em cada setor, ao longo dos diferentes blocos do 
canvas, a saber:  

1. Definição do contexto específico do setor (nomeadamente, legal; ambiental; 
económico), que partiu de uma base pré-preparada pelo BCSD Portugal; 

2. Apresentação das soluções implementadas pelas empresas, assim como as 
planeadas; 

3. Debate em torno de boas práticas, tendências, projetos inovadores; 

4. Identificação de barreiras e riscos, assim como oportunidades, que daí advêm; 

5. Definição das iniciativas prioritárias para acelerar a jornada de descarbonização 
das empresas. 

No Anexo ao presente documento, é apresentado um resumo dos principais pontos 
identificados, debatidos e registados pelos participantes em cada um dos 5 setores 
considerados, seguindo os diferentes blocos que compõem o canvas utilizado. 

Como principais resultados dos workshops setoriais, e procurando seguir o fio 
condutor existente entre o estudo “Net-Zero Portugal” da Mckinsey & Company (2021) 
e a publicação do BCSD Portugal “Soluções empresariais para a neutralidade carbónica 
até 2050” (2022), destacam-se de seguida algumas das iniciativas prioritárias 
identificadas pelos participantes em cada setor (e que podem ser consultadas, de 
forma mais detalhada, em anexo) relacionadas com cada uma das 5 principais 
alavancas de descarbonização. 

(i) Eletrificação e energia de baixo carbono 

Do ponto de vista da eletrificação e energia de baixo carbono, foram identificadas 
iniciativas associadas a setores específicos. Desde logo, o setor da construção, de forma 
a promover a integração de materiais de construção fotovoltaicos (PV) (utilização de 
telhas, janelas, fachadas fotovoltaicas) ou novos produtos e materiais mais eficientes 
para as funções atuais e também para novas funções, como por exemplo sequestro de 
carbono. Por outro lado, utilizar espaços agrícolas e fazer um mix de uso com a 
instalação de painéis fotovoltaicos. 

Outras iniciativas de âmbito territorial foram inventariadas, sendo de destacar a criação 
de comunidades de energia, envolvendo empresas, autarquias, comunidades locais e 
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os produtores de energia renovável, assim como a criação de smart grids à escala local, 
aliada à produção e armazenamento de energia renovável, introduzindo maior 
flexibilidade na utilização final da energia elétrica.  

Adicionalmente, uma iniciativa proposta, simultaneamente setorial e territorial, que se 
considera ser de destacar é a criação de uma nova geração de rede de carregamento 
elétrico a nível nacional (municipal/distrital/nacional), tendo como parceiros-chave, as 
autarquias e áreas metropolitanas, os produtores e os distribuidores de eletricidade, e 
parceiros tecnológicos. 

(ii) Novas cadeias de valor 

Em termos de novas cadeias de valor, as iniciativas destacadas relacionam-se com 
hidrogénio verde e biocombustíveis produzidos a partir de resíduos, armazenamento 
de energia e CCUS (captura, sequestro e utilização de CO2), em linha com as soluções 
empresariais apresentadas na publicação de março de 2022 (fase 2). Neste contexto, 
foi especificamente indicada como iniciativa prioritária o desenvolvimento de 
combustíveis renováveis a partir de hidrogénio verde para transporte pesado, aviação, 
transporte marítimo, tendo como parceiros-chave produtores e distribuidores de 
eletricidade, produtores de combustíveis, offtakers de combustíveis, parceiros 
tecnológicos, investidores. 

(iii) Eficiência energética e outros 

Relativamente à alavanca da eficiência energética, foram identificadas algumas 
iniciativas prioritárias. De destacar a iniciativa Recursos as a service: a criação de 
contratos domésticos e empresariais para investimento inicial e remuneração com 
base em performance, não só em termos de eficiência energética, hídrica, materiais, 
mas também para produção de água e energia renovável (Ubers da energia e da água 
para permitir o retrofit). Outras iniciativas apresentadas: 

 Transformar todos os contadores de água, eletricidade e gás em contadores 
inteligentes nos edifícios de serviços, para que a medição de consumos permita 
identificar as oportunidades de redução/eficiência. 

 Desenvolvimento de um projeto-piloto de otimização logística (por exemplo, num 
município mais pequeno), tendo como parceiros-chave os municípios e os 
operadores de transporte e logística. 

 Criação de um sistema de bilhética urbana/metropolitana mais flexível integrando 
mais opções de mobilidade, através do envolvimento de parceiros-chave como as 
áreas metropolitanas, os municípios, as entidades gestoras de bilhética, e as 
transportadoras, tornando o sistema globalmente mais eficiente. 
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(iv) Circularidade 

Do ponto de vista da circularidade, foram debatidas algumas iniciativas que se 
entrecruzam com diferentes setores. Uma das iniciativas prioritárias indicadas respeita 
ao desenvolvimento de simbioses industriais, introduzindo a circularidade nos modelos 
de negócio das empresas, através do aproveitamento de resíduos ou subprodutos de 
uma indústria ou processo industrial que se tornam as matérias-primas de outra 
indústria/processo. Também a promoção do design circular, em especial de produtos 
cuja conceção ocorre a nível nacional (por exemplo, alguns eletrodomésticos), assim 
como a valorização de resíduos florestais e agrícolas (dentro do setor ou em 
colaboração com outros setores), foram identificadas pelos participantes no evento.  

São, ainda, de destacar outras duas iniciativas consideradas prioritárias no processo 
colaborativo realizado: 

 Urban mining: promover o reaproveitamento de materiais raros – ex. metais 
pesados – existentes em componentes tecnológicos e eletrónicos, uma 
iniciativa considerada complementar (com impacto indireto em termos de 
descarbonização) mas essencial para o caminho traçado de eletrificação. 

 Criação de comunidades de água renovável, através do reaproveitamento de 
águas fluviais, cinzentas, águas tratadas para reutilização, implicando a 
intervenção do ponto de vista legislativo e de entidades especializadas. 

(v) Agricultura, florestas e uso do solo 

No contexto da agricultura, florestas e uso do solo, e tendo em conta a relevância da 
utilização do solo e das florestas no sequestro de CO2 no caminho da descarbonização, 
a prevenção de incêndios florestais e a reflorestação ativa foi um dos pontos em 
destaque no estudo “Net-Zero Portugal” da Mckinsey & Company.  

No evento colaborativo, foi considerada como iniciativa prioritária o melhoramento das 
variedades, por ser crucial face aos riscos climáticos, como a escassez hídrica e o calor 
extremo aos quais Portugal está sujeito. Deste modo, é considerado imperativo que as 
espécies que serão produzidas sejam mais resilientes do que as atuais, para que a 
produtividade destes setores possa ser mantida e haja diminuição da necessidade de 
uso de fatores de produção, desde os fertilizantes ao consumo de água, que também 
influenciam o preço do produto final. 

 

Finalmente, importa destacar a necessidade de informação e conhecimento 
identificada no evento colaborativo em vários setores e sob diversos pontos de vista, 
refletida em diferentes iniciativas prioritárias, nomeadamente: 
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 Realizar uma abordagem tecnológica a cada um dos setores, por forma a definir 
programas de desenvolvimento tecnológico adequados a cada setor tendo em 
vista a redução da sua pegada carbónica. 

 Desenvolver um programa de censos dos edifícios para um melhor diagnóstico 
energético, hídrico e de materiais nos edifícios, residenciais e de serviços, em 
parceria com os municípios, empresas locais, associações. 

 Criar uma plataforma ou grupo partilha de informação na área da mobilidade e 
transportes, tendo como parceiros-chave o BCSD Portugal, empresas de 
tecnologia e empresas transporte/mobilidade. 

 

Conclusão 

O projeto “Soluções Empresariais para a Neutralidade Carbónica até 2050” foi 
promovido pelo BCSD Portugal ao longo dos últimos dois anos, pelo facto da 
descarbonização ser um tema chave para a sustentabilidade do país e do mundo e pela 
importância que os membros do BCSD Portugal atribuem a este tópico. 

Foram produzidos dois outputs concretos (o estudo “Net-Zero Portugal: Caminhos de 
Portugal para a descarbonização“ (2021), com a Mckinsey & Company, e a publicação 
“Soluções empresariais para a neutralidade carbónica até 2050: Um contributo para a 
jornada de descarbonização” (2022)). O projeto culminou com a realização de um 
evento colaborativo ”Net-Zero Portugal 2050: collaboratively creating the pathway 
towards carbon neutrality”, em parceria com a Beta-i, envolvendo as empresas 
associadas do BCSD Portugal, em particular as do GT Neutralidade Carbónica, e ainda 
um grupo de especialistas e de inovadores e empreendedores. Deste evento, 
resultaram importantes pistas sobre as iniciativas conjuntas consideradas prioritárias 
nesta jornada para a descarbonização, na qual as empresas têm um papel 
fundamental.  

Uma das evidências em geral deste projeto é a de que para se alcançar o objetivo 
exigente de descarbonização é essencial uma rápida ação coletiva e concertada, 
envolvendo o setor privado, o setor público, a sociedade civil e, ainda, cada um de nós 
ou cada cidadão – nos seus diversos papéis, desde logo de consumidor. 

O BCSD Portugal irá trabalhar, em conjunto com os seus membros, nos seus diversos 
grupos de trabalho, em especial no da Neutralidade Carbónica, e em articulação com 
especialistas, os resultados deste projeto que durou dois anos. Daremos notícias em 
breve. 
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ANEXO 

Principais resultados dos workshops setoriais  
(02/09/2022) 

 

SETOR ENERGIA E INDÚSTRIA 

 

1. CONTEXTO 
 
 O atual contexto geopolítico: crise energética e crise matérias-primas; 

 O setor é responsável por metade das emissões nacionais de GEE (25% do 
setor da energia e 23% do setor da indústria); 

 As metas nacionais de redução de emissões:  

o setor eletroprodutor - 90%-94% até 2030 e 100% até 2050 (face a 
2005);  

o setor da indústria - 40-42% até 2030 e 72-88% até 2050 (face a 2005). 

 Portugal tem condições muito favoráveis para a instalação de uma indústria 
de produção de hidrogénio verde com potencial exportador; 

 Portugal tem um forte potencial para o desenvolvimento de um setor 
eletroprodutor descarbonizado pela disponibilidade de recursos 
endógenos renováveis; 

 O setor da Indústria é um dos setores mais difíceis e mais caros de 
descarbonizar face ao leque de opções tecnológicas mais limitado; 

 Os principais drivers de descarbonização: 

o eficiência energética; 

o eletrificação; 

o alteração da fonte de energia; 

o tecnologias de armazenamento de energia e de CCUS; 

o inovação; 

o novos modelos de negócio circulares; 

o preço do CO2; 
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o riscos climáticos. 

 A existência de um pacote único de medidas de apoio financeiro (através do 
Next Generation EU, Quadro Financeiro Plurianual (2021-2027) e Repower 
EU); 

 Portugal tem um forte potencial para produção descentralizada, mas a rede 
de distribuição não suporta a injeção; 

 O paradigma de pobreza energética nacional; 

 O tecido empresarial português constituído maioritariamente por PMEs, que 
não tem capital para a descarbonização; 

 O setor da indústria é composto por subsetores com diferentes níveis de 
maturidade em matéria da descarbonização e com diferentes acessos a 
financiamento; 

 A rotatividade do talento nas empresas e necessidade de haver propósito 
para manter equipa especializada; 

 Necessidade de capacitação dos promotores de renováveis; 

 Os requisitos impostos aos setores de cada indústria ao nível de qualidade; 

 A necessidade de analisar, de forma integrada, todo o ciclo de vida para as 
indústrias alcançarem a descarbonização. 

 

2. SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DO SETOR para a neutralidade carbónica 
 

2.1. “AS IS”  

 Produção para autoconsumo e armazenamento de energia renovável 
(essencialmente, energia solar); 

 Eletrificação;  

 Eficiência energética, inclusivamente a co-geração; 

 Produção energética por matérias-primas alternativas / Utilização de 
combustíveis alternativos (inclusivamente nos transportes); 

 Rede de distribuição do calor residual; 

 Carregamento elétrico; 

 Green procurement; 

 Mapeamento das emissões da cadeia de valor; 
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 Ferramentas de ecodesign baseadas em LCA para apoiar o 
desenvolvimento de novos produtos; 

 Offset de emissões de GEE. 

 

2.2. “TO BE”  

 Produzir/utilizar exclusivamente energia de fontes renováveis - elétrica e 
térmica; 

 Eficiência energética nas casas e PME’s portuguesas (para tal, é 
necessário a disponibilização de financiamento para PME’s conseguirem 
acompanhar descarbonização e inovação);  

 Utilização do hidrogénio verde e outros gases renováveis; 

 Retrofit das infraestruturas de gás natural para distribuição de gases 
renováveis (hidrogénio + biometano); 

 Rede distribuição do calor residual; 

 Combustíveis sintéticos; 

 Eletrificação das operações industriais; 

 Sequestro de carbono (CCUS – Carbon Capture and Utilization); 

 Contabilização das emissões de GEE do scope 3; 

 Armazenamento de energia; 

 Reparatilidade, garantia, durabilidade e reutilidade das tecnologias 
utilizadas na produção e armazenamento de energia renovável; 

 Simbioses industriais. 

 

3. BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO 
 
 Repensar parques industriais de modo a promover uma rede de 

distribuição calor residencial; 

 I&D no armazenamento de energia; 

 CoLAB nacional: 

o Produção renováveis; 

o CCUS; 

o Armazenamento de energia; 
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 Práticas de simbiose industrial; 

 Green pipeline project: injeção de hidrogénio na rede de gás natural; 

 Comunidades energéticas; 

 Boas práticas de offset carbónico; 

 Alteração dos modelos de negócio; 

 Alinhamento com a ciência climática (SBTs); 

 Otimização das operações/ melhoria da eficiência; 

 Formação, literatura e capacitação; 

 Passaporte do produto; 

 Digitalização, automação e inteligência artificial (IA); 

 Monotorização, reporte, verificação. 

 

4. RISCOS & BARREIRAS 
 
 Limitações de infraestruturas; 

 Rede distribuição elétrica (MT, BTE, BTN), que não suporta a injeção de 
energia descentralizada; 

 Mindset de toda a comunidade e indústria; 

 Escassez de recursos hídricos para produção de hidrogénio; 

 Dependência de outros recursos para a produção de energia; 

 Não assegurar a igualdade no processo de descarbonização (sociedade e 
PMEs); 

 Investimentos que não se conseguem traduzir em reduções de emissões; 

 Aceitação, por parte da sociedade, das novas tecnologias e energias; 

 Segurança de abastecimento de energia; 

 Falta de auditoria e validação dos dados; 

 Dupla contabilização de emissões; 

 Armazenamento para uma maior flexibilidade do sistema elétrico; 

 Sobrecarga rede de transporte e distribuição; 

 Necessidade espaço para PV autoconsumo vs. NIMBY; 
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 Adaptação de estruturas (equipamentos existentes para novas fontes de 
energia, como o hidrogénio); 

 Tecnológicos; 

 Formação/literacia; 

 Financiamento/investimento; 

 Crise de matérias-primas: domínio mundial das matérias-primas 
necessárias para a transição energética por 1/2 países e dependência de 
materiais raros; 

 Crise energética; 

 Crise económica; 

 Alterações climáticas e riscos sociais associados; 

 Necessidade de simplificação da legislação/burocracia nos projetos 
renováveis e de uma abordagem integrada entre: energia, ambiente, 
agricultura; comunidade, entre outros. 

 

5. OPORTUNIDADES 
 
 Aumento da produção/utilização de energias renováveis; 

 Nova tecnologia “carbon capture”; 

 Criação de modelos de negócio de descarbonização para PME´s; 

 Mais eficiência energética; 

 Economia e mercado de hidrogénio verde; 

 Novos combustíveis sintéticos; 

 Simbioses e colaborações entre empresas; 

 Novas cadeias de valor; 

 Maior resiliência energética + menos custos energéticos; 

 Criação de emprego de valor acrescentado; 

 Atração de nova indústria sustentável; 

 Tecnológicas, inclusivamente digitalização; 

 Crise económica; 

 Investimento que se encontra disponível. 
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6. INICIATIVAS PRIORITÁRIAS 
 
 CCUS - Armazenamento de energia (intradiário e sazonal). Os parceiros-

chave necessários para o desenvolvimento desta iniciativa são: centros de 
investigação (R&D) de universidades e entidades competentes e CoLABs; 

 Linhas de apoio financeiro (tecnológico e infraestruturas) para promover 
Smart Grids locais e maior flexibilidade da rede. Para o desenvolvimento 
desta iniciativa, é necessário o envolvimento da entidade reguladora e o 
investimento/financiamento na nova rede; 

 Produção renovável de hidrogénio verde; 
 Simbioses industriais; 
 Maior eficiência energética;  
 Urban mining: reaproveitamento de materiais raros – ex. metais pesados – 

que estão nos componentes tecnológicos e eletrónicos. Para o 
desenvolvimento desta iniciativa, é necessário o envolvimento dos 
retalhistas. Os recursos-chave necessários são os resíduos tecnológicos e 
financiamento; 

 Materiais de construção PV: utilização de telhas, janelas, fachadas 
fotovoltaicas). Esta iniciativa contribui para a resolução do problema do 
espaço necessário para a produção de energia solar. Para o 
desenvolvimento desta iniciativa, é necessário o envolvimento do sistema 
científico e das empresas de construção - materiais e serviços - para a 
execução. Os recursos-chave necessários são as competências de 
instalação e de desenvolvimento doa materiais (I&D) e financiamento; 

 Agrovoltaics: conciliar a produção agrícola com a produção de energia solar 
através da instalação de painéis fotovoltaicos em espaços agrícolas. Esta 
iniciativa contribui para a resolução do problema do espaço necessário para 
a produção de energia solar. Para o desenvolvimento desta iniciativa, é 
necessário o envolvimento dos agricultores, promotores e do sistema 
elétrico. Os recursos-chave necessários são: sensibilização e divulgação, 
demonstração do win-win e desenvolvimento de competências para o 
projeto; 

 Criação de um ecossistema energético onde as PMEs e as indústrias 
poderem desenvolver comunidades energéticas com vários parceiros, como 
as pessoas e as autarquias, tornando-se produtores de energia. Para que 
esta iniciativa se torne realidade é necessária simplificação de processos. 
Além disso, é fundamental o envolvimento das empresas, das câmaras e das 
comunidades locais; 
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 Programa de desenvolvimento tecnológico sectoriais para redução da 
pegada carbónica. É necessária uma abordagem tecnológica a cada um dos 
setores que indique quais as soluções mais adequadas: hidrogénio, bio 
metano, renováveis, eficiência energética, CCUS, entre outras. Existe um 
défice grande de conhecimento tecnológico que pode ser trabalhado com a 
academia e centros tecnológicos, com investimentos/financiamento e com 
recursos humanos especializados nas áreas recursos-chave. Assim, os 
parceiros-chave para o desenvolvimento desta iniciativa são: a academia, as 
empresas tecnológicas, as associações setoriais e os centros tecnológicos.  

 Mudar o paradigma do produto; 
 Olhar em grande detalhe para os scopes 1, 2 e 3. 
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SETOR MOBILIDADE E TRANSPORTES 

 

1. CONTEXTO 
 
 A atual conjuntura geopolítica, relacionado com a crise energética e crise 

matérias-primas; 

 A predominância do setor da mobilidade e transportes nas emissões 
nacionais de GEE (26%, em 2020). Este é também o setor com maior 
crescimento de emissões nas últimas décadas; 

 As metas nacionais para redução das emissões de GEE de 43 a 46%, até 
2030 e de 98%, até 2050 (face a 2005); 

 O rápido desenvolvimento da mobilidade elétrica, mas com oferta reduzida 
de postos de carregamento (em quantidade e abrangência geográfica); 

 Os problemas de cobertura e de capacidade do transporte público; 

 A previsão de fim de vendas de veículos a gasolina e gasóleo na UE, a partir 
de 2035; 

 Os principais drivers de descarbonização: 

o reforço da capacidade e aumento da rede de transportes públicos; 

o mobilidade ativa/suave; 

o maior eficiência da mobilidade partilhada e veículos autónomos; 

o eletrificação, biocombustíveis e hidrogénio; 

o gestão logística e otimização de frotas; 

o utilização de novas tecnologias aplicada à bilhética dos transportes 
públicos; 

 A concentração de cerca de 40% investimento em descarbonização no setor 
até 2050; 

 A existência de um pacote único de medidas de apoio financeiro (através do 
Next Generation EU, Quadro Financeiro Plurianual (2021-2027) e Repower 
EU); 

 A digitalização como impulsionadora de um melhor acesso aos transportes, 
permitindo soluções de mobilidade personalizadas/à medida; 

 A excessiva orientação para o transporte individual. 
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2. SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DO SETOR para a neutralidade carbónica 
 

2.1. “AS IS”  

 Eletrificação da frota de ligeiros; 

 Instalação de infraestruturas de carregamento elétrico; 

 Integração do backhauling/fronthauling nas frotas de pesados; 

 As empresas do setor têm ainda disponibilizado:  

o sistemas de bilhética integrada em algumas cidades; 

o soluções de mobilidade suave/ativa. 

 

2.2. “TO BE”  

 Eletrificação da frota pesada (faltam incentivos); 

 Parcerias entre agentes para clarificação de novas soluções para 
veículos pesados; 

 Integração dos serviços de entrega de bens/produtos entre as várias 
entidades (CTT, DHL, entre outras transportadoras) para uma gestão 
mais eficiente das rotas; 

 Será ainda necessário que as empresas do setor sejam capazes de:  

o adaptar os modelos de negócio às novas dinâmicas pendulares 
das novas gerações; 

o providenciar novas soluções de bilhética, por exemplo, a criação 
de passes semanais entre outras opções mais flexíveis, além do 
alargamento dos passes sociais a todos os municípios;  

o instalar infraestruturas de abastecimento para combustíveis 
renováveis (por exemplo, hidrogénio) que permitam a 
constituição de uma rede robusta - com uma boa capacidade e 
cobertura;  

o promover/possibilitar a intermodalidade;  

 Capacitação/consciencialização das pessoas para os comportamentos 
de mobilidade mais sustentáveis; 

 Planeamento urbano. 



 

21 
 

 

3. BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO 
 
 Bilhética flexível; 

 Hidrogénio verde; 

 Combustíveis renováveis, inclusivamente biocombustíveis avançados 
produzidos através de matérias-primas residuais; 

 Monitorização de consumos integrado na gestão de frotas/otimização da 
logística; 

 Gamificação; 

 Reaproveitamento de estruturas/veículos (numa lógica de economia 
circular); 

 Multimodalidade e recursos digitais que permitam soluções de mobilidade 
intermodais; 

 Sensibilização nas escolas; 

 Planeamento e reporte de sustentabilidade; 

 Reduções nos tarifários dos transportes coletivos; 

 Incentivos à renovação da frota. 

 

4. RISCOS & BARREIRAS 
 
 Riscos políticos e regulatórios; 

 Cyber security; 

 Sujeição ao acesso a matérias-primas e equipamentos; 

 Atrasos em licenciamentos/ burocracia; 

 Mudança de comportamentos/hábitos de mobilidade das pessoas; 

 Crise energética europeia; 

 Fornecedores de serviços de transporte/logística não capacitados; 

 Setor dos transportes/logística muito fragmentado, com cadeias de 
abastecimento muito longas e composto por pequenas empresas; 

 Riscos sociais/desigualdades na transição; 

 Ciclo de vida das baterias; 
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 Capacidade de autonomia dos veículos elétricos reduzida 
comparativamente com os veículos a combustíveis fósseis; 

 Setor da aviação e náutico difíceis de eletrificar, por isso, é necessária a 
aposta noutras soluções. 

 

5. OPORTUNIDADES  
 
 Infraestruturas de abastecimento para combustíveis renováveis; 

 Sistemas autónomos de distribuição para passageiros e mercadorias (ex: 
pooling); 

 Novas cadeias de valor renováveis/disrupção tecnológica: combustíveis, 
baterias, hydrogen valleys; 

 Capacitação das pessoas para comportamentos de mobilidade mais 
sustentáveis, aliado ao reconhecimento da necessidade da mudança; 

 Retorno económico potencial elevado; 

 Cacifos inteligentes para e-commerce; 

 Melhorar planeamento urbano; 

 Digitalização; 

 Alargar os incentivos de renovação à frota de pesados; 

 Melhoria da qualidade de vida das pessoas; 

 Parcerias/colaboração com o setor elétrico. 

 

6. INICIATIVAS PRIORITÁRIAS 

 
 Desenvolvimento de combustíveis renováveis, como o hidrogénio verde, 

para veículos pesados, aviação e transporte marítimo, pois é necessário 
arranjar soluções alternativas para as situações em que é difícil eletrificar. 
Para o desenvolvimento desta iniciativa é necessário o envolvimento de 
produtores e distribuidores de eletricidade, produtores de combustíveis, 
offtakers de combustíveis, parceiros tecnológicos e investidores. Os 
recursos-chave necessários são: eletricidade renovável, tecnologia de 
produção de hidrogénio, licenciamento rápido e recursos humanos; 

 Criação de uma nova geração de rede de carregamento elétrico a nível 
nacional (municipal – distrital - nacional), incluindo as empresas, para 
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compensar a pouca autonomia das baterias. É necessária uma rede 
alargada ao país, para que os condutores de veículos elétricos não sintam 
ansiedade elétrica. Para o desenvolvimento desta iniciativa é necessário o 
envolvimento das autarquias e áreas metropolitanas, dos produtores e 
distribuidores de eletricidade e de parceiros tecnológicos. Os recursos-
chave essenciais são: licenciamento rápido, tecnologia de carregamento e 
recursos humanos; 

 Projeto-piloto da otimização logística num pequeno município. Esta iniciativa 
visa contribuir para uma maior eficiência na logística. Por exemplo, as 
entregas de bens ao domicílio deveriam apoiar-se num sistema inteligente 
e integrado, que permita uma maior eficiência nas rotas (destaque para o 
problema da last mile). Para o desenvolvimento desta iniciativa é 
fundamental o envolvimento de municípios e operadores de transporte e 
logística. Os recursos-chave necessários são: investimento, tecnologia de 
monitorização, supervisão científica e recursos humanos; 

 Bilhética urbana/metropolitana mais flexível integrando mais opções de 
mobilidade, nomeadamente a criação de uma bilhética digital nacional 
através da uniformização das tecnologias utilizadas (NFC/ wallet), a expansão 
do passe, como o que existe em Lisboa e no Porto, a outras regiões e a 
disponibilização de mais opções de bilhética (válido por vários dias ou 
semanas, em vez da disponibilização única de passes mensais ou diários). 
Para o desenvolvimento desta iniciativa, é necessário o envolvimento das 
áreas metropolitanas, Municípios, entidades gestoras de bilhética e 
transportadoras. Os recursos-chave necessários são: recursos humanos e 
tecnologia de monitorização; 

 App que integre os transportes públicos: criar um sistema que permita a 
integração quer a informação quer do pagamento dos transportes públicos 
a nível nacional, aproveitando a alteração no sistema de bilhética 
apresentado na iniciativa acima. O sistema de bilhética dos transportes é 
todo ele assente em cartões/tecnologias de cartão, porém, trata-se de uma 
questão de tempo até o sistema passar para os telemóveis. Pode-se utilizar 
estar alteração para corrigir erros do passado, nomeadamente o facto da 
área metropolitana de Lisboa e do Porto terem sistemas de bilhética 
incompatíveis entre si, apesar de usarem a mesma tecnologia; 

 Infraestrutura para abastecimento com diversos tipos de combustíveis 
renováveis, que vá além do carregamento elétrico (hidrogénio verde; 
combustíveis sintéticos). Para a implementação desta iniciativa, é necessário 
o envolvimento do operador de rede de distribuição de gás, do operador de 
rede de distribuição elétrica, dos frotistas e do Estado; 
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 Plataforma/grupo partilha de informação setor do transporte (promovido 
pelo BCSD Portugal, à semelhança do que já acontece nos grupos de 
trabalho). Para o desenvolvimento desta iniciativa, é preponderante o 
envolvimento do BCSD Portugal, das empresas de tecnologia e de empresas 
de transporte/mobilidade.  

  



 

25 
 

 

SETOR RESIDENCIAL E SERVIÇOS 

 

1. CONTEXTO  
 
 A atual conjuntura geopolítica: crise energética e crise matérias-primas; 

 O setor Residencial e Serviços, e o parque de edifícios associado, é 
responsável por cerca de 5% das emissões nacionais de GEE. Em 2020, este 
setor foi responsável por mais de 30% da energia final consumida; 

 As metas nacionais para redução até 2030 são 35% no setor residencial, 
70% nos serviços e 15% do parque de edifícios; 

 As metas nacionais para redução até 2050 são 97% no setor residencial, 
100% nos serviços e 77% do parque de edifícios; 

 O aumento das temperaturas médias do país levará ao aumento da procura 
por serviços de arrefecimento; 

 É essencial promover uma profunda renovação energética do parque 
nacional de edifícios (Nearly Zero Energy Buildings); 

 As maiores poupanças de energia primária será no parque de edifícios 
residenciais; 

 Os principais drivers de descarbonização: 

o Eficiência energética; 

o Eletrificação; 

o Isolamento e reabilitação; 

o Solar térmico e bombas de calor; 

o Técnicas e materiais de construção; 

 A existência de um pacote único de medidas de apoio financeiro (através do 
Next Generation EU, Quadro Financeiro Plurianual (2021-2027) e Repower EU). 

 A Internet of Things (IoT), a digitalização e as tecnologias como enablers; 

 A falta de skills/ mão de obra qualificada; 

 A crise de água (escassez) e o nexus água-energia; 
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2. SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DO SETOR para a neutralidade carbónica 

2.1. “AS IS”  

 Produções autónomas energia/ painéis solares; 
 Soluções/equipamentos de elevada eficiência energética e que 

providenciam um maior conforto térmico (bombas de calor; isolamentos 
(janelas, revestimentos), pavimentos radiantes; geotermia, etc) (preço 
elevado, reduzida subsidiação pública; 

 Iluminação; 
 Gestão da energia; 
 Aplicação da taxonomia EU nos financiamentos sustentáveis; 
 Certificados energéticos/hídrico; 
 Financiamento PRR, fundo ambiental, COMPETE, POSEUR; 
 Smart meters, smarter houses, IoT, domótica; 
 Acesso ao financiamento para eficiência energética + mais clara e 

eficiente (residencial); 
 Comunidades de Energia Renovável - CER e Unidades de Produção para 

Autoconsumo - UPACs (4kms); 
 Campanhas de sensibilização; 
 Sistemas de AQS (água quente solar); 
 Incentivo ao recurso de materiais de construção sustentáveis. 

 

2.2. “TO BE”  

 Smartgrid; 
 Comunidade energética; 
 Industrialização da construção; 
 Circularidade dos materiais (BAMB – Buildings As Material Banks); 
 Digitalização dos edifícios; 
 Armazenamento térmico + elétrico; 
 Biomateriais; 
 Fachadas industriais; 
 Integração da IoT para empresas de forma abrangente nos consumos 

gerais - sensores IoT e sistemas autorreguladores dos consumos; 

 

3. BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO 
 
 Integração de FV em fachada, vidros solares; 
 Financiamento favorável para edifícios eficientes; 
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 Existência de vários sistemas de certificação, que permitem aferir a: 
o eficiência energética (SCE); 
o eficiência hídrica (AQUA+); 

 Programas de formação, reskill e upskill/ formação aos colaboradores; 
 Ubers Solar - Otovo (em Portugal); 
 Cidades e edifícios sequestradores de CO2; 
 Sanitas secas; 
 Cidades 15 min; 
 Produção água descentralizada: aproveitamento de águas fluviais, águas 

cinzentas, águas tratadas de ETAR (Ubers da água); 
 Bomba para retorno de águas cinzentas (de uso de duches, lavatórios) para 

autoclismos; 
 (Eficiência de) Recursos-as-a-service;  
 Limpeza semi-húmida nos edifícios de serviços (produtos 

superconcentrados, sistemas de diluição automática); 
 Construção modelar com base em impressões 3D e reabilitação dos 

edifícios também com material local. 

 

4. RISCOS & BARREIRAS 
 
 Enquadramento legal; 

 Concentração populacional vs. desertificação parte país, que tornam um 
desafio encontrar um empreiteiro no interior do país, por exemplo; 

 Escassez e aumento dos preços dos recursos e matérias-primas; 

 Falta de capacidade técnica; 

 Financiamento insuficiente/ dificuldade no acesso ao financiamento 
existente; 

 Compatibilização entre instrumentos financeiros, prazos de candidatura e 
implementação, entidades que estão a avaliar, indicadores (não pode deve 
ser quilómetros construídos, mas sim CO2 evitado), objetivos, mercado; 

 Incompreensão dos benefícios da eficiência energética e descarbonização; 

 Aceitação pública (ex: sanitas secas); 

 Resistência à mudança e adoção de novas tecnologias; 

 Critérios e sistemas de monitorização para a taxonomia UE mais claros e 
vinculativos para a banca e financiadores/investidores públicos e privados. 
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5. OPORTUNIDADES 
 
 Implementação de tecnologias maduras com ganhos imediatos; 

 Edificações com materiais “circulares”; 

 Contexto financeiro (várias fontes de financiamento disponíveis); 

 Transferência de capital para empresas e soluções que apostem na 
sustentabilidade; 

 Portugueses são early adopters; 

 Novos modelos de negócio/ recursos as a service: eficiência energética, 
eficiência hídrica, energias renováveis e água renovável; 

 Novos materiais locais, endógenos e com preocupação com a reciclagem 
(novas indústrias); 

 Tornar país mais atraente para os residentes; 

 Sensibilização e formação: cursos ou ações de curta duração abertos a 
qualquer pessoa (universidades, entidades formadoras); 

 Alteração de critérios na avaliação de investimentos e ROI, usando 
indicadores de CO2eq evitado por euro investido (para financiamentos 
públicos e privados); 

 Construção tendo em conta desconstrução futura. 

 

6. INICIATIVAS PRIORITÁRIAS 
 
 Melhorar a Contratação pública do ponto de vista de alguns critérios; 
 Financiamento verde e a promoção de melhores soluções; 
 Passaporte de renovação dos edifícios (que oriente os consumidores sobre 

medidas e forma de implementação com vista a atingir as metas de 2050); 
 Reforçar os benefícios fiscais (IRS) para a promoção da eficiência energética 

e hídrica; 
 Programa: Cozinha e equipamentos eficientes (representam 55% do 

consumo energético da habitação) para substituição dos equipamentos por 
outros mais eficientes e introdução de sistemas de gestão simples; 

 Passaporte de materiais e promoção da adaptabilidade dos mesmos; 
 Promover a ‘via verde’ ao licenciamento/ renovação de edifícios; 
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 Melhorar os sistemas de homologação de cálculo de regras de 
monitorização da informação dos consumos para poupanças e redução de 
emissões; 

 Alterar o regime jurídico e a personalidade jurídica dos condomínios para 
que possam aceder às medidas abordadas; 

 Mais benefícios de fonte europeia para a economia circular, nomeadamente 
para a reutilização de materiais; 

 Fomentar sistemas de monitorização de espaços comerciais e serviços; 
 Plataforma one-stop-shop/ market place, agregando informação ao 

consumidor sobre soluções mais eficientes a implementar no seu imóvel 
(Portal CasA+); 

 Comunidades de energia renováveis dentro de grupos empresariais através 
da digitalização: uma empresa poder fornecer energia à rede num ponto do 
país e receber o equivalente da energia produzida naquele local na 
fábrica/instalações noutro ponto do país. Para o desenvolvimento desta 
iniciativa é necessário o envolvimento das entidades legisladoras, empresas 
especializadas, utilities, reguladores e agências facilitadoras. 

 Censos dos edifícios, para maior diagnóstico energético, hídrico e de 
materiais nos edifícios. Este pode ser realizado aquando dos censos 
regulares à população, em parceria com os municípios, com as empresas 
locais e associações setoriais (uma vez que o censo também deve abranger 
os edifícios de serviços). 

 Produzir e integrar novos produtos e materiais mais eficientes para as 
funções atuais e também para novas funções, como por exemplo sequestro 
de carbono, acompanhado da criação de um market place para procurement 
especializado de materiais e produtos com critérios de sustentabilidade 
certificados e expertise técnico, promovendo o upskill e o reskill. Parceiros: 
centros e entidades de investigação, empresa materiais, entidades 
formadoras, empresas e entidades certificadoras; 

 Recursos as a service: contratos domésticos e empresariais para 
investimento inicial e remuneração com base em performance eficiência 
energética, hídrica, materiais, mas também para produção de água e energia 
renovável (ubers da energia e da água para permitir o retrofit). Em França, 
por ex., as empresas que fazem estes ubers recebem (eles próprios) o 
financiamento do fundo ambiental. As pessoas não têm de pagar, nem fazer 
candidaturas; 

 Smart cities, smart buildings, smart networks: transformar todos os contadores 
de água, eletricidade e gás em smart meters e submetering (nos edifícios de 
serviços) para monitorização dos gastos e da redução; 
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 Comunidades de água renovável: reaproveitamento águas fluviais, 
cinzentas, águas tratadas para reutilização. Para a implementação desta 
iniciativa é necessário o envolvimento das entidades legisladoras, mas 
também das entidades especializadas. 
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SETOR RESÍDUOS E ÁGUAS RESIDUAIS 

 

1. CONTEXTO  

 
 Em 2020, o setor Resíduos e Águas Residuais foi responsável por cerca de 

8% das emissões nacionais de GEE, sendo o metano o maior contribuinte. 
As emissões devem-se principalmente à deposição em aterro, seguida do 
tratamento de águas residuais.  

 A meta nacional para a redução nas emissões do setor resíduos e águas 
residuais é de 30% até 2030 e de 77-80% até 2050 (face a 2005). 

 Na COP 26, mais de 100 países, incluindo Portugal, aderiram ao Global 
Methane Pledge. 

 A Diretiva Aterros restringe a deposição de resíduos em aterro a apenas 
10% a partir de 2035. 

 Até ao final de 2023, os biorresíduos devem ser separados e reciclados na 
origem ou recolhidos seletivamente. 

 A implementação e operacionalização da circularidade de resíduos e 
subprodutos nas empresas é dificultada pelo processo de atribuição do fim 
do estatuto de resíduos. 

 Principais drivers de descarbonização do setor Resíduos e Águas Residuais: 

o Redução da produção de resíduos per capita, nomeadamente pelo 
reaproveitamento dos recursos; 

o Redução da fração orgânica dos resíduos urbanos, pela melhoria da 
recolha seletiva e da redução do desperdício alimentar; 

o Retirada da deposição de resíduos urbanos em aterro, por via da 
valorização dos resíduos, nomeadamente pela: 

 Recolha de biorresíduos e prioridade ao tratamento 
biológico, com produção de composto; 

 Recolha separativa multimaterial e desenvolvimento das 
fileiras de reciclagem. 

o Implementação de estratégias de circularidade (ex.: design circular); 
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o Melhoria da gestão e monitorização dos resíduos e águas residuais, 
nomeadamente ao nível europeu; 

o Visão sistémica (resíduos, águas residuais, água, eficiência hídrica). 

 Atual contexto geopolítico: emergência climática, seca, crise energética e 
crise de matérias-primas. 

 

2. SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DO SETOR para a neutralidade carbónica 

 

2.1. “AS IS”  

 Reaproveitamento de águas residuais para rega; 

 Recolha porta-a-porta (esta solução apresenta barreiras ao nível 
logístico); 

 Digestão anaeróbia para valorização de biorresíduos; 

 Utilização de resíduos de papel e cartão para a produção de materiais 
subsidiários; 

 Ao nível legislativo: 

o Programa de Eficiência de Recursos na Administração 
Pública (ECO.AP); 

o Diretiva SUP (Single Use Plastics), a qual preconiza a eliminação e 
a redução da colocação no mercado de determinados produtos 
de plástico; 

o Compras sustentáveis; 

o Obrigatoriedade de projetar os edifícios. 

 

2.2. “TO BE” 

 Monitorização do consumo de água da rede em alta e em baixa; 

 Recolha seletiva de resíduos têxteis; 

 Recolha porta-a-porta de biorresíduos; 

 Envolvimento do cidadão de modo participativo, para além da 
sensibilização e capacitação. 
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3. BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO 

 
 Monitorização da rede de água em alta e em baixa; 

 Design circular de produtos, considerando a priori a sua manutenção, 
reparação, reutilização e reciclagem; 

 Projeto de edifícios para desconstrução – existência de estratégias de 
arquitetura e de engenharia para o aproveitamento dos resíduos 
provenientes da desconstrução e demolição dos edifícios; considerar e 
planear a desconstrução na fase de projeto/conceção do edifício (ex.: 
edifícios modulares); 

 

4. RISCOS & BARREIRAS 

 
 Inexistência de uma cadeia de valor que internalize as externalidades; 

 Mindset dos consumidores (aproximação entre a expetativa do consumidor 
e das empresas para tornar o cidadão mais participativo); 

 Ficar para trás em relação à concorrência; 

 Incumprimento da legislação e a consequente aplicação de coimas; 

 Custos associados às emissões de gases com efeito de estufa (ex.: licenças 
de emissão de GEE, compensação carbónica); 

 Custos das matérias-primas secundárias; 

 Logística e tecnologia; 

 Perda de capital natural; 

 Necessidade de água para a produção de hidrogénio verde. 

 

5. OPORTUNIDADES 

 
 Tecnologias cada vez mais avançadas para o design circular; 

 Visão integrada da gestão da água (considerando toda a cadeia de valor e 
os diferentes players envolvidos); 

 Reduzir o consumo de água ao nível da infraestrutura, à semelhança do que 
acontece com a energia. Atualmente, a redução do consumo de água é 
maioritariamente responsabilidade do consumidor; 



 

34 
 

 Transformação das cadeias de valor para a internalização das 
externalidades; 

 Gestão de resíduos integrada ao nível europeu (resíduos com pouco escala 
não são reciclados, para aumentar a escala poderiam fazer-se parcerias com 
outros países produtores do mesmo resíduo); 

 Informar e capacitar os consumidores para a extensão do ciclo de vida dos 
produtos (ex.: repair cafés, iFixit). 

 

6. INICIATIVAS PRIORITÁRIAS 

 

 Promover o design circular de produtos cuja conceção seja efetuada em 
Portugal. Na discussão deu-se particular destaque aos telemóveis e aos 
eletrodomésticos e às estratégias de modularização; 

 Criar incentivos financeiros para produtos reparáveis; 

 Promover o uso de materiais secundários (ex.: embalagens); 

 Escalar a recolha porta-a-porta para desviar fluxos específicos dos resíduos 
sólidos urbanos (RSU). É necessário adaptar as estratégias às diferentes 
áreas geográficas (zonas urbanas vs zonas rurais); 

 Apostar em produtos monomaterial (menor contaminação e maior 
possibilidade de valorização); 

 Considerando a problemática da seca, aumentar a monitorização do 
consumo de água para a diminuição de perdas. 
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SETOR AGRICULTURA, FLORESTA E USO DO SOLO 

 

1. CONTEXTO 

 
 Segundo o RNC2050, o setor Agricultura, floresta e uso do solo é 

responsável por cerca de 12% das emissões nacionais de GEE, 
correspondendo maioritariamente a emissões de metano, seguidas de 
óxido nitroso. As fontes de emissão mais relevantes têm origem no setor 
animal; 

 A meta nacional para a redução nas emissões do setor agricultura é de 11% 
até 2030 e de 60% até 2050 (face a 2005); 

 Atingir a neutralidade carbónica até 2050 em Portugal implica garantir uma 
capacidade de sequestro agrícola e florestal de carbono na ordem das 13 
Mt CO2eq; 

 Na COP 26, mais de 100 países, incluindo Portugal, comprometeram-se a 
parar e reverter a desflorestação até 2030; 

 As alterações climáticas têm um impacto particularmente relevante neste 
setor devido nomeadamente ao aumento da frequência dos incêndios, 
secas e escassez de água; 

 A meta nacional de redução da área ardida média anual é de 60% até 2050 
(face ao período 1998-2017); 

 Os principais drivers de descarbonização do setor Agricultura, Floresta e Uso 
do Solo incluem:  

o a agricultura biológica, de conservação e de precisão; 

o as pastagens biodiversas, a melhoria da digestibilidade da 
alimentação animal e da gestão de efluentes pecuários; 

o a redução do uso de fertilizantes sintéticos e sua substituição por 
composto orgânico; 

o a diminuição da área ardida e a melhoria da produtividade florestal; 

 Devem ser reforçadas medidas voltadas para a gestão do uso do solo, 
medidas de ordenamento florestal/territorial e gestão florestal, além da 
caracterização do perfil do agricultor; 
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 Do ponto de vista do financiamento, o Pacto Ecológico Europeu veio 
introduzir um pacote único de medidas (Next Generation EU e Quadro 
Financeiro Plurianual 2021-2027) de apoio, nomeadamente, à transição 
climática e digital, energia limpa, proteção da biodiversidade, economia 
circular, zero poluição, agricultura verde e mobilidade sustentável. 

 

2. SOLUÇÕES EMPRESARIAIS DO SETOR para a neutralidade carbónica 

 

2.1. “AS IS” 

 Pastoreio regenerativo, maneio holístico; 

 Enrelvamentos, cobertos vegetais para leguminosas com vegetação 
autóctone; 

 Técnicas de mobilização mínima e incorporação de biomassa no solo; 

 Gestão florestal certificada e avaliação do stock de carbono sequestrado; 

 Produção florestal com técnicas baseadas na natureza. 

 

2.2. “TO BE” 

 Eletrificação da maquinaria; 

 Pagamento por serviços do ecossistema; 

 Introdução do pastoreio na gestão da vegetação; 

 Alimentação animal otimizada para reduzir as emissões de metano; 

 Reflorestação com planos de gestão e dinamização da economia local; 

 Promoção do capital natural e aumento da área de preservação da 
biodiversidade; 

 Plano de gestão da água; 

 Criação de redes colaborativas para a partilha de práticas, experiências 
e desafios. 

 

3. BOAS PRÁTICAS E INOVAÇÃO 

 
 Manual de agricultura sustentável para fornecedores; 

 Práticas de agricultura regenerativa; 
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 Uso de biochar; 

 Substituição de culturas anuais por perenes; 

 Melhoria da alimentação do gado para diminuir a produção de metano; 

 Centrais de biomassa para produção de gás natural a partir de efluentes de 
bovino. 

 

4. RISCOS & BARREIRAS 

 
 O nível de adoção das práticas ainda é muito pontual, adicionalmente, não 

está plenamente disseminado dentro dos setores agrícola e florestal. Este 
facto prende-se com a dimensão das empresas, onde prevalecem os 
pequenos produtores que, por vezes, carecem de conhecimento acerca 
destas práticas; 

 O preço associado aos bens produzidos por estes setores, nomeadamente 
os produtos mais sustentáveis, e a disposição a pagar um preço 
eventualmente superior, quando aplicável, por parte dos consumidores, 
também foi apontado como um fator limitante. 

 

5. OPORTUNIDADES 

 
 Maior eficiência, aliada à intensificação ecológica, nomeadamente através do 

aumento da eficiência na produção agrícola e florestal; 

 O potencial do uso de recursos florestais em substituição de fontes 
provenientes de origens fósseis; 

 Redução do desperdício alimentar ao longo da cadeia de valor; 

 Pagamento aos produtores para a manutenção de territórios geridos de 
forma sustentável. 

 

6. INICIATIVAS PRIORITÁRIAS 

 
 Colaboração para a formação dos produtores, e também sensibilizar 

consumidores, de forma a aumentar o valor percecionado dos produtos 
provenientes de explorações agrícolas e florestais geridos de forma 
sustentável; 
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 Melhoramento das variedades, o que será crucial face aos riscos climáticos, 
como a escassez hídrica e o calor extremo aos quais Portugal está sujeito. É 
imperativo que as espécies que serão produzidas sejam mais resilientes do 
que as atuais, para que a produtividade destes setores possa ser mantida e 
a haja a diminuição da necessidade de uso de fatores de produção, desde 
os fertilizantes ao consumo de água, que também influenciam o preço do 
produto final; 

 Promoção da economia circular dos resíduos florestais e agrícolas. Esta 
valorização poderá ocorrer dentro do setor ou em colaboração com outros 
setores; 

 Medida de fiscalidade: redução do IVA associado à produção de matérias-
primas de origem sustentável e certificada. Para ser implementada, deverá 
seguir referenciais normativos claramente definidos, suportada pela 
legislação aplicável. 

 Criação de um fundo para apoiar a gestão da colaboração entre produtores 
e agricultores. 

Destacou-se ainda que a academia será um parceiro-chave transversal a estas 
iniciativas, uma vez que deverá suportar muitas destas decisões e boas práticas 
com base na investigação, com vistas ao longo-prazo, uma vez que atualmente 
muitas destas decisões são tomadas com uma visão de curto prazo.  


